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oGŁoszENlE o KoNKURslE
Zanąd Powiatu Rawickiego
ogłasza konkurs na kandydata' na stanowisko dyreKora:

Zespołu Szkoł Przyrodniczo

- Technicznych centrum Kształcenia Ustawicznego

w Bojanowie

ul. Dworcowa 29, 63-940 Bojanowo.
1. Do konkursu może pzystąpiÓ nauczyciel mianowany lub dyplomowany, ktÓry spełnia następujące wymagania:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

ukończył studia magisterskie iposiada pzygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania

a

w danej szkole, W przypadku zespołu szkoł posiada kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, w ktÓĘ wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli
stanowiska nauczyciela

sąnajwyzsze,
ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe zzakresu zaządzania, albo kurs kwalifikacyjny
zzakresu zarządzania oświatąprowadzony zgodnie z pzepisami w sprawie placowek doskonalenia
nauczycieli,

posiada co najmniej pięcioletni staŻ pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staz
pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiąo,
w okresie pięciu lat bezpośrednio pzed powiezeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą

ocenę pracy w szkole bądŹ placowce, aw przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę
pracy W okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyzszĄ, jezeli stanowisko dyrektora obejmuje
bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyŻszĄ, albo w okresie roku bezpośrednio pzed
pzystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskd pozytywnąocenę dorobku zawodowego,
posiada zaświadczenie lekarskie o braku pzeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pnacy
na stanowisku kierowniczym,

nie był kanny karądyscyplinamą o któĘ mowa Wań.76 ust. 1 ustawy zdnia26 stycznia 1982r. Kańa Nauczyciela (Dz. U. z2014 r', poz.191 zpÓŻn' zm'),a w pzypadku nauczyciela akademickiego
Prawo
karą dyscyplinamą o ktÓĘ mowa W art. 140 ust' 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku
pzeciw
póŻn'
poz.
(Dz.
572 z
zm.) oraz nie toczy się
niemu
U. z 2012 r.
o szko|nictwie wyższym

-

7)
8)
9)

-

postępowanie dyscypliname,

nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne pzestępstwo lub umyślne pzestępstwo

skańowe,
nie toczy się pzeciwko niemu postępowanie o pzestępstwo ścigane z oskaźenia publicznego,

nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami

publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy zdnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 168).

2. Do konkursu może pzystąić rÓwniez osoba niebędącanauczycielem, ktÓra:

1) posiada obywatelstwo polskie, z Ęm że lvymÓg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii
stron
Europejskiej, państw członkowskich Europejskiąo Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
umowy o Europejskim Obszaze Gospodarczym onaz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) ukończyła studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pięcioletnistaż pnacy, w tym co najmniejdwuletnistaż pracy na stanowisku

-

4)
5)
6)

kierowniczym;
ma pełnązdolnośó do czynnościprawnych i kozysta zpraw publicznych;
nie toczy się pzeciwko niej postępowanie o pzestępstwo ściganez oskażenia publicznego lub
postępowanie dyscypliname;
spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 7, 9.

3. Do konkursu może pzystąpić rÓwnież nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku
wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji ządowej, kuratorium oświaty,

Centrum EdukacjiArĘstycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych,
oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku Świadczenia pracy na
podstawie pzepisÓw ustawy zdnia23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z2015 r., poz. 1881),
spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem lvymogu posiadania co najmniejdobĘ oceny
pracy albo pozyfinejoceny dorobku zawodowego.

3. oferty osób pzystępujących do konkursu powinny zawienaÓ:

1)
2)
3)

4)

5)

uzasadnienie pzystąpienia do konkunsu;
koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;

poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub rnnego
dokumentu potwierdzającego tożsamośÓ oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
życiorys z opisem pzebiegu pracy zawodowej, zawierający W szczegÓlności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w pzypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej - w pzypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, W tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej
nauczycielem;
oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodnośćz oryginałem kopie dokumentÓw
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o ktÓrym mowa w pkt.4;

z

7)

za zgodnośÓ oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w Ęm dyplomu ukończenia studiow wyzszych
zakresu zanądzania albo świadectwa
lub świadectwa ukończenia studiÓw podyplomowych
g
res
atą
n
z
zak
zarządzania
oświ
if
kacyj
e
o
u
ko
n
ia
k
rs
u
kwal
u
ńcze
u
zaświadczenie lekarskie o braku pzeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku

8)

oświadczenie, że pzeciwko kandydatowi

6)

oryginały lub poświadczone przez kandydata

z

9)

i

kierowniczym;

nie toczy się postępowanie

z oskażenia publicznego lub postępowanie dyscypliname;
oświadczenie,Źe kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem

za

o

pzestępstwo ścigane

umyślne pzestępstwo lub

umyślne pzestępstwo skańowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi, o ktÓrym mowa W ań. 31 ust' 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z2013 r., poz. 168);
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa W ań' 7 ust. 1 iust.3a ustawy z dnia'l8
paŻdziemika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944-1990 oraz treścitych dokumentów ( Dz' U' z2013 r', poz. 1388 z poŻn. zm.);

z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela
pzypadku
nauczyciela;
mianowanego lub dyplomowanego - w
13) oryginał lub poświadczonąza zgodnośÓ z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku
zawodowego - w pzypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinamą o któĘ mowa W art 76 ust' 1 ustawy
zdnia26 stycznia 1982r. _ Kańa Nauczyciela (Dz. U. z2014l',poz.191zpóżn' zm'),lub w ań. 140
ust. 1 ustawy zdniaZ7 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz' U. z2012 r', poz. 572,zpÓŻn'
zm.)- w pzypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolnośó do czynnościprawnych i kozysta z pełni praw
publicznych - w pzypadku osoby niebędącej nauczycielem;
16) oświadczenie, że kandydat wyraŻa zgodę na pzetnarzanie danych osobowych zgodnie z ustawąz dnia
29 sierpnia 1997 r' o ochronie danych osobowych (Dz' U. z 2015 r., poz. 2135 z póŻn. zn') w celach
pzeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
12) oryginał lub poświadczoną za zgodnośÓ

4. ofeńy należy składaÓ w zamkniętych kopeńach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem 'Konkurs na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkoł Pzyrodniczo - Technicznych CKU w Bojanowie", w terminie do
15.04.2016 r. do godz. 15.00, na adres:

STAROST\IVO POWIATOWE W RAWICZU

Rynek 17

63.900 RAWICZ
Konkuns pzeprowadzi komisja konkursowa powołana pzez:

Zarąd Powiatu Rawickiego
Rynek 17
63-900

RAWCZ

o terminie i miejscu pzeprowadzenia postępowania konkursowego kandydacizostanąpowiadomieni
pisemnie.
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