ZARZ^D POWIATU CIESZYNSKIEGO
oglasza konkurs na stanowisko dyrektora
ZESPOLU SZKOL PRZYRODNICZO - TECHNICZNYCH
w Mi^dzyswieciu, ul. Malinowa 10
I.

Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespohi Szko} Przyrodniczo - Technicznych w Mi^dzyswieciu moze przyst^pic
osoba, ktora spelnia wymagania okreslone w rozporz^dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 pazdziemika
2009r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac osoba zajmuj^ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze w poszczegolnych typach publicznych szkol i rodzajach publicznych placowek (Dz. U. z 2009 r. nr 184,
poz.1436 z pozn. zm.).
II. Oferty osob przystfpuj^cych do konkursu powinny zawierac:
1. uzasadnienie przyst^pienia do konkursu wraz z koncepcj^ funkcjonowania i rozwoju zespohi szkol;
2. poswiadczon^ przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopif dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzaj^cego tozsamosc oraz poswiadczaj^cego obywatelstwo kandydata;
3. zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj^cy w szczegolnosci informacje o: stazu pracy
pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela
akademickiego, albo stazu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby
nieb^d^cej nauczycielem;
4. oryginaly lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie dokumentow potwierdzaj^cych
posiadanie wymaganego stazu pracy, o ktorym mowa w pkt. 3;
5. oryginaly lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie dokumentow potwierdzaj^cych
posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu ukoriczenia studiow wyzszych lub swiadectwa
ukonczenia studiow podyplomowych z zakresu zarz^dzania albo swiadectwa ukoiiczenia kursu kwalifikacyjnego
z zalcresu zarz^dzania oswiatq, oraz dokumentow potwierdzaj^cych posiadanie przygotowania pedagogicznego w przypadku nauczyciela;
6. zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazari zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;
7. oswiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy si? post^powanie o przest?pstwo scigane z oskarzenia
publicznego lub post^powanie dyscypliname;
8. oswiadczenie, ze kandydat nie by! skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przestq;pstwo lub umyslne
przest?pstwo skarbowe;
9. oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwi^zanych z dysponowaniem srodkami
publicznymi, o ktorym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialnosci za naruszenie
dyscypliny finansow publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 168);
10. oswiadczenie o dopehiieniu obowi^zku, o ktorym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18.10.2006 r.
oujawnianiu informacji o dokumentach organow bezpieczenstwa paristwa z lat 1944-1990 oraz tresci tych
dokumentow (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721);
11. oryginat lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopi? aktu nadania stopnia nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
12. oryginat lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopi? karty oceny pracy lub oceny dorobku
zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13. oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany kar^ dyscypliname, o ktorej mowa wart. 76 ust.l ustawy z dnia
26.01.1982 r.- Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z pozn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy
z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) - w przypadku
nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14. oswiadczenie, ze kandydat ma peine zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z pelni praw publicznych w przypadku osoby nieb^decej nauczycielem;
15. oswiadczenie, ze kandydat wyraza zgod? na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawe z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora.
III. Oferty nalezy skladac w zamkni^tych kopertach z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym,
numerem telefonu i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ZSPT w Mi^dzyswieciu" w terminie do dnia 22 grudnia
2016 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub przeslac poczte na adres:
STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE
WYDZIAL EDUKACJI
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29
Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisj? konkursowe powolane przez Zarzed Powiatu Cieszynskiego.
O terminie i miejscu przeprowadzenia post^powania konkursowego kandydaci zostane powiadomieni indywidualnie
w odr^bnym pismie.
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