ZARZADZENIE Nr 223I O 12018
z dnia25 maja 2018r.
Wojta Gminy Koriskowola
w sprawie ogloszeniakonkurs6w na stanowiskoDyrektora Szkoty Podstawowej im.
Henryka Sienkiewicza w Kofrskowoli oraz Dyrektora Gminnego Przedszkola
w Kofskowoli.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdziegminnym
(Dz.U. z 2018 r., poz. 994), art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo
oSwiatowe(Dz.U. z 2018 r. poz.996), $ 1 Rozporz1dzeniaMinistra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 20I7r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora
publicznego przedszkola, publicznej szkoly podstawowej, publicznej szkoly
ponadpodstawowejlub publicznej placowki oruz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.
z 20I7r. poz. 1587 z pofln. zm.), oraz RozporzqdzeniaMinistra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagari, jakim powinna odpowiadad osoba zajmujqca
stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu,
publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej
plac6wce(Dz.U. z 2017r.poz. 1597z poln zm.)- zarz4dzamco nastgpuje:

s1

Oglaszamkonkursy na stanowiska:
I.
Dyrektora Szkoly Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Koriskowoli,
w kt6rym dotychczasowyDyrektor przestajepelni6 funkcjg z dniem 31 sierpnia
2018r.
II.
Dyrektora Gminnego Przedszkolaw Koriskowoli, w ktorym dotychczasowy
Dyrektor przestajepelnid funkcjg z dniem 3l sierpnia2018r.

$2
Warunki udzialu w postgpowaniach konkursowych okresla
stanowi 4ce zalqczni k do ni ni ejszego zarzqdzema.

ogloszenie o konkursach

$3
Ogloszenienalezyzamiescii w siedzibieUrzgduGminy Koriskowolaorazna stronie
internetoweji BIP Gminy Konskowola.

$4
Wykonanie zarzEdzeniapowierzam Dyrektorowi Samorz4dowejAdministracji Plac6wek
OSwiatowychw Koriskowoli.

$s
Niniej szezarzqdzeniewchodzi w zycie z dniem wydania.

Zal4cmtk
do Zarz4dzenianr 223lol 2018 r.
Wdjta Gminy Koriskowola
z dnia25 maja 2018 r.

OGLOSZENIEO KONKURSACH
W6jt Gminy Koriskowola
ogNasza
konkursna stanowiskadyrekfor6w:
DyrektoraSzkolyPodstawowej
im. HenrykaSienkiewiczawKoriskowoliul.
Lubelska81, 24-130Koriskowola,
TT

f)yrektoraGminnegoPrzedszkola
rv Kofskcr,r,oliul. Lubelska91,24-130Koriskowola

Do konkursu moZe przystqpid osoba, kt6ra spelnia kryteria okreSlone w $ 1 i 2
Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie
wymagaf' jakim powinna odpowiadad osobazajmujqca stanowisko dyrektora orarzinne
stanowisko kierownicze w publicznym przedszkoluo publicznej szkole podstawowej,
publicznej szkole ponadpodstawowej araz publicznej plac6wce (Dz, U, z 2017r" poz.
1597z p6tn. zm.):
1. Stanowisko dyrektora szkolg moie zajmowad nauczyciel mianowany lub
dyplomowany, kt6ry spelnia l4cznie nastgpujgcewymagania:
1) posiada wyksztalcenie wyzsze i qrrul zawodowy magister, magister inZynier,
licencjat lub r6wnorzgdny, oraz przygotowanie pedagogiczre i kwalifikacje do
zajmowania stanowiskanauczycielaw danym przedszkolu,szkole lub plac6wce;
2) ukoriczyl studia wyisze lub studia podyplomowe, z zal<resu zarz4dzama albo kurs
kwalifikaeyjny z zakresu zarz4dzania oSwiat4 prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawieplac6wek doskonalenianauczycieli;
3) posiadaco najmniej pigcioletni staZpracy pedagogiczrejna stanowiskunauczyciela lub
pigcioletni staZpracy dydaktyczrej na stanowisku nauczycielaakademickiego;
4) uzyskal:
a) co najmniej dobr4 ocengpracy w okresieostatnichpigciu lat pracy lub
b) pozytywn4 ocengdorobku zawodowego w okresie ostatniegoroku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywn? ocengpracy w okresie
ostatnich czterechlat pracy w szkole v'rylszej
przed przystqpieniem do konkursu na stanowisko dyrektor4 a w przypadku,
o kt6rym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia L4 grudnia 2016 r.
Prawo
oSwiatowe, jezeli nie przeprowadzono konkursu
przed powierzeniem stanowiska
dyreklora;
5) spehria warunki zdrowotne niezbgdne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;
6) ma peln4 zdolnoS6do czynnoSciprawnych i korzystaz pelni praw publiczrysh;

7) nie byl prawomocnie ukarany kar4 dyscyplinarn% o kt6rej mowa w art. 76 ust. I
ustawy z drua 26 styczrrta 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967), a w
przypadku nauczycielaakademickiego- karq dyscyptinarn4,o kt6rej mowa w art. 140 ust. 1
ustawyz dnia 27 lipca 2005 r" - Prawo o szkolnictwiewyzszym (Dz. LJ.22017 r.poz.2L83 z
p6in.an.), oraznie toczy sig przeciwko niemu postgpowarriedyscyplinarne;
8) nie byt skazany prawomocnym wyrokiem za umySlne przestgpstwo lub umydlne
przestgpstwoskarbowe;
9) nie toczy sig przeciwko niemu postgpowanie o przestgpstwo Scigane z oskarzenia
publicznego;
10) nie byt karany zakazem pelnienia funkcji nnqzanych z dysponowaniem Srodkami
publicarymi, o kt6rym mowa w art. 31 ust. I pkt 4 ustawy z dnta 17 grudnia 2004 r
o odpowiedzialnoSci za naruszenie dyscypliny finans6w publiczrych (Dz.U. z 2017r.
p o z .1 3 1 1 z p 6 i n . m . ) ;
11) w przypadku cudzoziemca
posiada majomoSi jqryka polskiego poSwiadczonE
na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 7 pu2dziemka 1999 r. o jEzyk, polskim
( D z . U .z 2 0 1 8r . , p o a . 9 3 1 ) .
2. Oferty os6b przystgpuj4cych do konkursu powinny zawierad:
1) uzasadnienie przyst4pienia do konkursu wraz z koncepcj4 funkcjonowania
i rozwoju szkoly;
2\ zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj4cy w szczeg6lnoSci
informacjg o:
- stazupracy pedagogicmej - w przypadku nauczyaielaalbo
- staZupracy dydaktycnrej - w przypadku nauczycielaakademickiego,
3) oSwiadczentazawierajgcego nastgpuj4ce dane osobowe kandydata:
- imiE (imiona) i nazwisko,
* datgi miejsceurodzenia,
- obywatelstwo,
- miejscezamieszkania(adresdo korespondencji);
4) poSwiadczonych przez kandydata za zgodnoSi z oryginalem kopii dokument6w
potwierdzaj4cych posiadanie wymaganego staZu pracy, o kt6rym mowa w lit. b:
Swiadectw pracy,
za^{wiadczen o
zatrudnieniu
lub
innych
dokument6w
potwierd zajqcych okres zatrudnienia;
5) poSwiadczonych przez kandydata za zgodnoSi z oryginalem kopii dokument6w
potwierdzaj4cych posiadanie wymaganego wyksztatcenia, w tym dyplomu ukoriczenia
studi6w wy2szych lub Swiadectwa ukoriczenia studi6w podyplomowych z zakresu
zarz4dzanra albo Swiadectwa ukoriczenia kursu kwalifikacyjnego
z zakresu
zarz1dzarrraoSwiat4;
6) poSwiadczonej przez kandydata za zgodnoSi z oryginalem kopii dokumentu
potwierdzaj4cego majomoSi jgzyka polskiego, o kt6rym mowa w ustawie z dnia 7
puldnemtka 1999 r. o jgzyku polskim (Dz.U. z 2011 r. nr 43 poz. 224 z poht. m.);
7) poSwiadczonej przez kandydata za zgodnoSi z oryginalem kopii zaSwiadczeila
lekarskiego o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym ;
8)
oSwiadczetia, 2e przeciwko kandydatowi nie
tocry
sig postgpowanie
o przestgpstwoSciganez oskarleniapubliczrego lub postgpowaniedyscyplinarne;
9) o(wiadczetia, 2e kandydat nie byt skazany prawomoenym w,wokiem za umy5lne
przestgpstwolub umySlneprzestgpstwoskarbowe;

10) oSwiadczenia, 2e kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zvvrqzanych
z dysponowaniem Srodkami publiczrymi, o kt6rym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoSci z naruszenie dyscypliny finansdw
publiczrych (Dz. IJ. 22017 r. poz. 1311 z poin zrn.);
11) oSwiadczeniao dopelnieniu obowiq.zku, o kt6rym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy
z dnia 18 pu2dziemrka 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organ6w
bezpieczeristwa paristwa z lat 1944-1990 omz tresci tych dokument6w (Dz. U. z Z0l7
r. poz. 2186 z poir' nn.)
w przypadku kandydata na dyrektora publicarej szkoty
urodzonegoprzed dniem 1 sierpnia 1972r.;
12) poSwiadczonej przez kandydata za zgodnoSd z oryginalem kopii aktu nadania
stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
w przypadku nauczyciela;
13) po$wiadczonej przez kandydata za zgodnolc z oryginalem kopii karry oceny pracy
lub oceny dorobku zawodowego
w przrypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego;
14) oSwiadczeria, 2e kandydat nie byl prawomocnie ukarany karQ dyscyplinarng,
o kt6rej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnra 26 stycznia 1982 r. * Karta Nauczyciela
lub w art. 140 ust. 1 u-stawyz dria 27 lipca 2A05 r. Prawo o szkolnictwie wyilszym - w
przypadku nauczyci eI a i nauczyci eI a akademicki ego ;
15) oSwiadczetia, 2e kandydat ma peln4 zdolnoSd do czynnoSci prawnych i korzysta
z petrupraw publiczrych.
Wszelkie sporzEdzone osobiScie przez kandydata dokumenty winny byi przez niego
wlasnorgczriepodpisane,a w przypadku kopii posiadai podpisanEprzezkandydataklauzulg:
"stwierdzaffr zgodnoSi z oryginalem", wraz z dat1skladaniaoSwiadczeria.
Na z4danieorganu prowadz4cegoszkolg, kandydatjest obowi4zany przedstawid oryginaly
dokument6w.
3. Oferfy naleiy skladad:
1) W zamknigtych kopertach z podanym adresemzwrobrym orazdopiskiem:
"Konkurs na stanowisko dyreklora Szkoty Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Koriskowoli" lub "Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkolaw Koriskowoli
", w sekretariacielJrzgdu Gminy Koriskowola, ul. Pozowska3a 24-t30
Koriskowolado dnia 11.06.2018r.,do godziny 15.00;
2) W przypadku, gdy oferta bgdzie zlo2onaw postaci elektroniczrej powinna byi
wyslana na skrytkg ePUAP Urzgdu Gminy w Koriskowoli opatrzonej kwalifik6wanym
podpisem elektronicznym i zawierai elektroniczre kopie dokument6w wymaganych
jako zal1cnrrki do oferty - opisane " Konktrs na stanowisko dyrektora Szkoty Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Koriskowoli " lub " Konkurs na stanowisko dyrektora
GminnegoPrzedszkolaw Koriskowoli "do dnia 11.06.2018r.,
do godziny 15.00
Konkurs pzeprowadn komisja konkursowapowolanaprzezWSjta Gminy Koriskowola.
O terminie i miejscu przeprowadzeniapostgpowaniakonkursowegokandydaci zostan4
powiadomieni indywidualnie.

