WOJT GMINY POPIELOW
ZARZ/VDZENIE NR 01527 286 709
Wojta Gminy Popielow
z dnia 21 lipca 2009 roku
w sprawie ponownego ogtoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
Dyrektora Przedszkola Publicznego w Starych Siotkowicach

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o
samorzadzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z pozn.zm.) oraz art. 36a
ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemie oswiaty (j.t.Dz.U.z 2004r Nr
256,poz.2572 z pozn.zm.) zarza^dzam, co nast^puje:

§ 1
1. Ogtosic ponowny konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola
Publicznego w Starych Siotkowicach.
2. Tekst ogtoszenia o konkursie podac do publicznej wiadomosci w formie
ogtoszenia w dzienniku wojewodzkim Nowa Trybuna Opolska i w ,,Gazecie
Wyborczej"..
§ 2

Tresc ogtoszenia stanowi zata_cznik do niniejszego Zarza_dzenia.

§ 3
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

WOJT GMINY POPIELOW
PONOWNIE OGLASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
Przedszkoia Publicznego w Starych Siotkowicach

I. Do konkursu moze przystapic osoba, ktora spelnia wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagati, jakim powinna odpowiadac osoba
zajmujapa stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczegolnych typach szkol i
placowek (Dz.U.Nr 89,poz.826 oraz Nr 189,poz.1864):
1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, ktory:
1) ukoriczyf studia wyzsze magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, bqdz ukoiiczyi studia wyzsze zawodowe i
posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukohczyl kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie
kolegium j^zykow obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w
przedszkolu,
2) ukohczyt studia wyzsze lub podyplomowe z zakresu zarza^dzania oswiata^ lub kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarza^dzania oswiata^, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placowek
doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pi^cioletni staz pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pi^cioletni
staz pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego
4) w okresie pi^ciu lat bezposrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskat co najmniej
dobra^ ocen? pracy w przedszkolu, szkole lub placowce, a w przypadku nauczyciela
akademickiego pozytywna^ ocen§ w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyzszej, jezeli
stanowisko dyrektora obejmuje bezposrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyzszej albo w
okresie roku bezposrednio przed przystapieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskal
pozytywna^ ocen§ dorobku zawodowego;
5) posiada zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazah zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym;
6) nie by! karany kara^ dyscyplinarna., o ktorej mowa w art. 76ust.1 ustawy zdnia 26.01.1982r.
Karta Nauczyciela (Dz.U.z2006r. Nr 97,poz.674 z pozn.zm.) oraz nie toczysi? przeciw niemu
postepowanie karne;
7) nie byt karany za przestepstwo popelnione umyslnie oraz nie toczy si§ przeciwko niemu
postepowanie karne;
8) nie byt karany zakazem pelnienia funkcji kierowniczych zwigzanych z dysponowaniem srodkami
publicznymi, o ktorych
mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy
dnia 17 grudnia 2004r o
odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 14,poz.114
ze zm.),
2. osoba nie b$da_ca nauczycielem, ktora:
1) ukohczyta studia wyzsze magisterskie
2) posiada co najmniej pi^cioletni staz pracy
3) posiada wyksztateenie i przygotowanie zawodowe odpowiadaja^ce kierunkowi ksztatcenia w szkole
lub zakresowi zadari placowki,
4) spelnienia wymagania okreslone w ppkt. 2, 5,6,7,8, dla nauczyciela mianowanego lub
dyplomowanego
II. Oferty osob przystf puja_cych do konkursu powinny zawierac:
1) uzasadnienie przystapienia do konkursu wraz z koncepcja^ funkcjonowania i rozwoju szkoty lub
placowki;
2) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajqcy w szczegolnosci informacj? o stazu
pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stazu pracy dydaktycznej - w przypadku
nauczyciela akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty
potwierdzaja^ce
posiadanie
wymaganego wyksztatcenia - w przypadku osoby bedg^cej
nauczycielem,
4) dyplom ukohczenia studiow wyzszych oraz dokumenty potwierdzajqce posiadanie wymaganego
stazu pracy, wyksztateenia i przygotowania zawodowego w przypadku osoby nie beda^cej
nauczycielem;
5) dyplom ukoiiczenia studiow wyzszych lub studiow podyplomowych z zakresu zarzajdzania albo
zaswiadczenie o ukohczeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarzqdzania oswiataj
6) ocen§ pracy, o ktorej mowa w § 1 pkt 4 Rozporzajjzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagari, jakim powinna odpowiadac osoba zajmujqca stanowisko
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczegolnych typach szkot i placowek (Dz.U.Nr
89,poz.826 z pozn.zm.);
7) zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazah zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym;
8) oswiadczenie, ze kandydat nie byt karany kara. dyscyplinarnq, o ktorej mowa wart. 76 ust.1
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz .674 z
pozn.zm.) oraz nie toczy si? przeciwko niemu postepowanie dyscyplinarne;
9) oswiadczenie, ze kandydat nie byt karany za przestepstwo popetnione umyslnie oraz nie toczy si?
przeciwko niemu postepowanie karne;
10) oswiadczenie, ze kandydat nie byt karany zakazem petnienia funkcji kierowniczych zwia^zanych z
dysponowaniem srodkami publicznymi, o ktorym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004r o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych (Dz.U.z 2005r
Nr 14 ,poz.114zezm.),
11) oswiadczenie, ze kandydat wyraza zgod§ na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z
ustawa^z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z pozn.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty nalezy sktadac w zamkniftych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
"Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Starych
Siotkowicach ", wterminie do 11 sierpnia 2009r. w kancelarii Urz^du Gminy w Popielowie,
46-090 Popielow, ul. Opolska 13.
Kandydaci sktadaja^ oryginaty dokumentow lub urzedowo poswiadczone kopie tych dokumentow.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powotana przez: Wojta Gminy Popielow
O terminie i miejscu przeprowadzenia postepowania konkursowego kandydaci zostana. powiadomieni
indywidualnie.

WOJT
/-/ Dionizy Duszynski

