ZARZi\DZENIE NR 32/2019
WOJTA GMINY NOWE MIASTO
z dnia 24 czerwca 2019 roku

ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorz~dowego

w sprawie

im. Misia Uszatka w Nowym Miescie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

0

samorzqdzie

gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 63 ust. 1 i 10 w zwiqzku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148) oraz §1 ust. 1
Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoly
podstawowej, publicznej szkoly ponadpodstawowej lub publicznej plac6wki oraz trybu pracy
komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) - zarzqdza siy, co nastypuje:

§1

Oglasza siy konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorzqdowego in1. Misia Uszatka
w Nowym Miescie, 09 - 120 Nowe Miasto, ul. Ciechanowska 17.

§2

Trese ogloszenia 0 konkursie okresla zalqcznik do zarzqdzenia.

§3

Ogloszenie

0

konkursie zamieszcza siy na stronie intemetowej Urzydu Gminy Nowe Miasto,

Biuletynie Infonnacji Publicznej Gminy Nowe Miasto oraz na tablicy ogloszen w Urzydzie
Gminy Nowe Miasto.

§4

Wykonanie zarzqdzenia powierza siy Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Oswiaty.

§5

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Slawomir

Zalqcznik
do Zarzqdzenia Nr 32/2019
W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 24 czerwca 2019 roku

OGLOSZENIE 0 KONKURSIE

W6jt Gminy Nowe Miasto
oglasza konkurs na stanowisko dyrektora
Przedszkola

I.

Sanlorz~dowego

im. Misia Uszatka w Nowym Miescie

Organ prowadzacy szkole:

Gmina Nowe Miasto, ul. Apteczna 8, 09 - 120 Nowe Miasto

II. Nazwa i adres przedszkola, kt6rego dotyczy konkurs:
Przedszkole Samorzqdowe im. Misia Uszatka w Nowym Miescie, ul. Ciechanowska 17,
09 - 120 Nowe Miasto

III.

Wymagania wobec kandydat6w:

Do konkursu moze przystqpic kandydat, ktory spelnia wyn1agania okreslone w rozporzqdzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagan,jakim powinna
odpowiadac osoba zajmujqca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w

publicznym

przedszkolu,

publicznej

szkole

podstawowej,

publicznej

szkole

ponadpodstawowej oraz publicznej placowce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597):

1.

Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, ktory spelnia lqcznie nastypujqce wymagania:
1)

posiada wyksztalcenie wyzsze i tytul zawodowy magister, magister inzynier lub
rownorzydny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu;

2)

ukonczyl studia wyzsze lub studia podyplomowe, z zakresu zarzqdzania alba kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarzqdzania oswiatq prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placowek doskonalenia nauczycieli;

~.

3)

posiada co najmniej piycioletni staz pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub piycioletni staz pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)

uzyskal:
a)

co najmniej dobr,!- oceny pracy w okresie ostatnich piyciu lat pracy lub

b)

pozytywn,!- oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku alba

c)

w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywn,!- oceny pracy w okresie
ostatnich czterech lat pracy w szkole wyzszej - przed przyst,!-pieniem do konkursu
na stanowisko dyrektora, a w przypadku,

0

ktorym mowa wart. 63 ust. 11 i 12

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1148), jezeli nie przeprowadzono konkursu -

przed powierzeniem

stanowiska dyrektora;
5)

spelnia warunki zdrowotne niezbydne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;

6)

ma peln,!- zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z pelni praw publicznych;

7)

nie byl prawomocnie ukarany kar,!- dyscyplinam,!-,

0

ktorej mowa wart. 76 ust.

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967
z poin. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - kar,!- dyscyplinam,!-,
mowa wart. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo

0

0

ktorej

szkolnictwie

wyzszym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z pom. zm.), oraz nie toczy siy przeciwko
niemu postypowanie dyscypliname;
8)

nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przestypstwo lub umyslne
przestypstwo skarbowe;

9)

nie toczy siy przeciwko niemu postypowanie

0

przestypstwo scigane z oskarzenia

publicznego;
10) nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwi,!-zanych z dysponowaniem srodkami
publicznymi, 0 ktorym mowa wart. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku
o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1458 z poin. zm.);
11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomosc jyzyka polskiego poswiadczon,!- na

zasadach okreslonych w ustawie z dnia 7 paidziemika 1999 roku
(Dz.U. z 2018 r. poz. 931 z poin. zm.).
2.

Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, ktory:

0

jyzyku polskim

1)

posiada wyksztalcenie wyzsze i tytul zawodowy licencj at, inzynier lub rownorzydny,
oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska w danym
przedszkolu;

2)
3.

spelnia wymagania okreslone w ust. 1 pkt. 2 - 11

Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, ktory:
1) jest zatrudniony na

stano wi sku

wymagaj qcym

kwalifikacj i pedagogicznych

w urzydzie organu administracji rzqdowej, kuratorium oswiaty, Centrum Edukacji
Artystycznej,

Centralnej

Komisji

Egzaminacyjnej

i okrygowych

komisjach

egzaminacyjnych, lub
2) jest urlopowany lub zwolniony z obowiqzku swiadczenia pracy na podstawie
przepisow ustawy z dnia 23 maja 1991 roku 0 zwiqzkach zawodowych (Dz.U. z 2019
r. poz. 263)
-

spelniajqcy wymagania okreslone w rozporzqdzeniu, z wyjqtkiem wymogu posiadania
co najmniej dobrej oceny pracy alba pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

4.

osoba niebydqca nauczycielem, ktora spelnia lqcznie nastypujqce wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym ze wymog ten nie dotyczy obywateli panstw
czlonkowskich
Porozumienia

0

Unii

Europejskiej,

panstw

czlonkowskich

Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy

0

Europejskiego

Europejskim Obszarze

Gospodarczym oraz Konfederacj i Szwaj carskiej ;
2)

posiada wyksztalcenie wyzsze i tytul zawodowy magister, magister inzynier lub
rownorzydny;

3)

posiada co najmniej piycioletni staz pracy, w tym co najmniej dwuletni staz pracy na
stanowisku kierowniczym;

4)

nie toczy siy przeciwko niej postypowanie

0

przestypstwo scigane z oskarzenia

publicznego lub postypowanie dyscypliname;
5)

IV.

spelnia wyn1agania okreslone w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 ill.

Wymagane dokumenty:

Zgodnie z §1 ust. 2 pkt 4 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego
przedszkola, publicznej szkoly podstawowej, publicznej szkoly ponadpodstawowej lub
publicznej placowki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2017r. poz. 1587),
oferty kandydatow przystypujqcych do konkursu powinny zawierac:

."
1.

uzasadnienie przyst'lpienia do konkursu wraz z koncepcj'l- funkcjonowania i rozwoJu
przedszkola,

2.

zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj'l-cy w szczegolnosci infom1acjy 0:
1)

stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela alba

2)

stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, alba

3)

stazu pracy, w tyn1 stazu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby
nie byd'l-cej nauczycielem,

3.

4.

oswiadczenie zawieraj'l-ce nastypuj'l-ce dane osobowe kandydata:
1)

imiy (imiona) i nazwisko,

2)

daty i miejsce urodzenia,

3)

obywatelstwo,

4)

miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

poswiadczone przez kandydata za zgodnosc

z oryginalem

potwierdzaj'l-cych posiadanie wymaganego stazu pracy,
swiadectw pracy, zaswiadczen

0

0

kopie

dokument6w

kt6rym mowa w pkt 2:

zatrudnieniu lub innych dokument6w potwierdzaj'l-cych

okres zatrudnienia,
5.

poswiadczone przez kandydata za zgodnosc

z oryginalem kopie dokument6w

potwierdzaj'l-cych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu ukonczenia
studiow wyzszych lub swiadectwa ukonczenia studiow podyplomowych z zakresu
zarz'l-dzania alba swiadectwa ukoilczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz'l-dzania
oswiat'l-,
6.

poswiadczon'l-

przez

kandydata

za

zgodnosc

potwierdzaj'l-cego znajomosc jyzyka polskiego,
7 paidziemika 1999 roku

0

z
0

oryginalem

kopiy

dokumentu

kt6rym mowa w ustawie z dnia

jyzyku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931 z poin. zm.) 

w przypadku cudzoziemca,
7.

poswiadczon'l- przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopiy zaswiadczenia lekarskiego
o

braku przeciwwskazan zdrowotnych do

wykonywania pracy

na

stanowisku

kierowniczym,
8.

oswiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nle toczy Sly postypowanie

0

przestypstwo

scigane z oskarzenia publicznego lub postypowanie dyscypliname,
9.

oswiadczenie, ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne
przestypstwo lub umyslne przestypstwo skarbowe,

10. oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwi'l-zanych
z dysponowaniem srodkami publicznymi,

0

ktorym mowa wart. 3 1 ust. 1 pkt 4 ustawy

z dnia 17 grudnia 2004 r.

0

odpowiedzialnosci za naruszenle dyscypliny finansaw

publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 z pain. zm.),
11. poswiadczonq przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopiy aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
12. poswiadczonq przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopiy karty oceny pracy lub
oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13. oswiadczenie, ze kandydat nie byl prawomocnie ukarany karq dyscyplinamq,

0

ktarej

mowa wart. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z pain. zm.), lub wart. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018
roku - Prawo

0

szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z pain. zm.) 

w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14. oswiadczenie, ze kandydat rna pelnq zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z pelni
praw publicznych;
15. zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych

0

tresci: "Wyrazam zgody na

przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - Wajta Gminy Nowe
Miasto, 09-120 Nowe Miasto, ul. Apteczna 8 w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Przedszkola Samorzqdowego im. Misia Uszatka w Nowym Miescie.

Podstawa prawna udzielenia zgody - Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b jizycznych w zwiqzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 951461WE (RODO - Dz. Urz. UE. L. Nr. 119, str. 1)".

Na zqdanie organu prowadzqcego kandydaci obowiqzani Sq przedlozyc oryginaly dokumentaw,
ktorych kopie zawiera oferta.
lezeli na skladanych dokumentach widniejq rozne nazwiska, nalezy dolqczyc stosowne
dokumenty potwierdzajqce ich zmiany.

v.

Informacja

0

sposobie i terminie skJadania ofert:

Oferty nalezy skladac w zamkniytych kopertach opatrzonych Imlenlem i nazwiskien1
z podanym adresem do korespondencji i numerem telefonu oraz dopiskiem: "Konkurs na

stanowisko dyrektora Przedszkola Samorzqdowego im. Misia Uszatka w Nowym Miescie"
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 lipca 2019 roku do godz. 10.00:

.. 

1)

osobiscie w Sekretariacie Urzydu Gminy Nowe Miasto ul. Apteczna 8, 09 - 120
Nowe Miasto w godzinach pracy urzydu tj. 800 - 1600 ,

2)

za posrednictwen1 poczty na adres: Urzq,d Gminy Nowe Miasto ul. Apteczna 8, 09 - 120
Nowe Miasto (decyduje data wplywu oferty do urzydu),

3)

pocztq, elektronicznq, -

oferta zlozona w takiej

fonnie Wllma bye opatrzona

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, alba podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP i zawierae elektroniczne kopie dokument6w wymaganych jako
zalq,czniki do oferty.
Dokumenty, kt6re wplynq, do Urzydu Gminy po uplywie wyzej okreslonego tenninu nie bydq,
rozpatrywane.

VI.

Informacja

0

sposobie powiadamiania kandydat6w

0

terminie

miejscu

przeprowadzenia postepowania konkursowego:
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez W6jta Gminy Nowe Miasto.

o

tenninie i miejscu przeprowadzenia postypowania konkursowego kandydaci zostanq,

powiadomieni pisemnie.

Nowe Miasto, 24 czerwca 2019

