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1

8

BURMISTRZ NYSY

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA

NA STANOWISKO DYREKTORA
następujących zespołów szkolno

1)
2)
3)
4)

1.

- przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Nysa:

SzkoĘ Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie,
Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Goświnowicach,
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kopernikach,

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niwnicy.
Do konkursu możę ptzystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w
ust.1 i 2

i

6

orazw

12rozporządzeniaMinistraEdukacjiNarodowejzdnia

1, 2,

3

11 sierpnia

2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko
dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole

podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U.

z2017 r. poz. 1597).

2.

Zgodnte

z

1 ust.

ż rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej

z

dnta 11 sierpnia

2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola,

publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej
placówki oraztrybu pracy komisji konkursowej (Dz.IJ. z2017 r. poz. 1587), oferty osob
przystępuj ących do konkursu powinny zawięr ac

a)

:

uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania
publicznego szkoły podstawowej

l

i

rozwoju

zespołu szkolno - przedszkolnego,

b) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawrcrąący w

szczegolności

informację o:

-

stazu pracy pedagogicznej

-

stazu pracy dydakty cznej

-

- w przypadku nauczyciela

albo

- w przypadku nauczycrela akademickiego, albo
stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierownlazym - w przypadku osoby

ni eb ędąc

ej nauczyci elem,

c) oświadczenie zawierąące następujące dane osobowe kandydata:

- imię

(imiona) i nazwisko,

* datę i miejsce urodzenia,

* obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczone plzez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stżu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw

pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub inrrych dokumentów potwierdzających okres
zatrudnienia,

e) poświadczone plzez kandydata za zgodnośćz oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wyksźałcenia,w tym dyplomu Ńończenia
studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
zaruądzania albo świadectwa Ńończenia kursu kwalifikacyjnego
oświatą,

f)

poświadczonąprzez kandydata

za

z

zaklesu

z zakłesll zarządzania

zgodnośćz oryginałem kopię dokumentu

potwierdzającego znajomośó języka polskiego,

o

którym mowa

w

ustawie

z

dnia

7 pńdziemika 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43 poz. żż4ze zm.) *
w przypadku cu dzoziemca,

g) poświadczoną przez kandydata za zgodnośó z oryginałem kopię zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazń zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,
h) oświadczenie, że ptzeciwko karrdydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscypliname,

i) oświadczenie,że kandydat nie był skazany prawomocnym wlTokiem za

umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j)

oświadczenie,że kandydat nie był karany zakazem pełńenia funkcji związanych

z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4

z

dnia 17 grudnia 2004 r.

o

ustawy

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz, 1311),
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w ań. 7 ust.
78

i 3a ustawy z dnia

pńdziemika 2006 r, o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa

państwa

w

1

z lat |944-1990 oraz treścitych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186)

-

przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem

l sierpnia l972

r..

l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowalego lub dyplomowanego

-

w przypadku nauczyciela,

.

m) poświadczonąprzez kandydata za zgodnośc z otyginałem kopię karty oceny pracy lub
oceny dorobku zawodowego

- w przypadku nauczyciela i nauczyciela

akademickiego,

n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną) o której
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy

z

dnia 26 stycznia 1982 r.

-

Karta Nauczyciela (Dz. U.

z2077 r.poz.1189 zpoźn.zm.) lub w art. I40 ust. 1 ustawy zdniaż7 lipca2005

o szkolnictwie
navczy ciela

i

vtryższym (Dz.

U. z 2017 r. poz. 2183 z poźn. zm.) - w

r.

-Prawo

przypadku

nauczy ciela akademickiego,

n) oświadczenie, żekandydat ma pełną zdolnośćdo czynności prawnych i

korzystazpełni

praw publicznych.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem

zwrotnym oraz numerem telefonu

i

placowki)

......" w Urzędzie Miejskim w Nysie, ul. Kolejowa

I piętro

dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora (nazwa
15,

pok. I02,w terminie do 11 kwietnia 2018 roku do godz. 14.00 (tel.77 40 B0 505).

4. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej na adres:

n:"rąr*łr,"-"*r:_v:.ł).

ąpl

Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem

elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

i

zawierać

elektronicznę kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego każdy z kandydatow
zostanie powiadomiony indywidualnie.

