
Zarz dzenie Nr 6/04

Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko
z dnia 9 lutego 2004 roku

w sprawie: og oszenie konkursu na stanowisko dyrektora

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie
gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w zwi zku z art. 36a ust. 3
ustawy o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991r. (tj. z 1996r., Dz. U. Nr 67, poz. 329 ze
zmianami)

 zarz dza si , co nast puje:

Og aszam konkurs na stanowisko dyrektora:

Szko y Podstawowej nr 1 w Drezdenku
Szko y Podstawowej w Grotowie Szko y
Podstawowej w Drawinach

Tre  og oszenia o konkursie stanowi za cznik do zarz dzenia.

§2

Wykonanie  zarz dzenia powierza si   Dyrektorowi  Miejsko-Gminnego  Zespo u  O wiaty
w Drezdenku.

§3

Traci moc: zarz dzenie nr 34/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Drezdenku z dnia 8 maja
2003 roku w sprawie: og oszenia konkursu na stanowisko dyrektora; zarz dzanie nr 40/2003
Burmistrza Miasta i Gminy w Drezdenku z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie: zawieszenia
konkursu na stanowisko dyrektora.

§4

Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.



Za cznik do zarz dzenia Nr 6/04
Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko
z dnia 09 lutego 2004r.

OG OSZENIE O KONKURSIE
Burmistrz Miasta i Gminy Drezdenko og asza konkurs

na kandydata na stanowisko dyrektora:

• Szko y Podstawowej nr 1 w Drezdenku
• Szko y Podstawowej w Drawinach
• Szko y Podstawowej w Grotowie

I.  Do konkursu mo e przyst pi  osoba, która spe nia nast puj ce wymagania:
1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

a) uko czy! studia wy sze magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w szkole,

b) uko czy  studia wy sze lub studia podyplomowe z zakresu zarz dzania albo kurs   kwalifikacyjny z zakresu zarz dzania
wiat , prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

c) posiada co najmniej pi cioletni sta  pracy pedagogicznej na  stanowisku nauczyciela lub pi cioletni sta  pracy
dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

d) w okresie ostatnich pi ciu lat uzyska  co najmniej dobr  ocen  pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku
nauczyciela akademickiego - pozytywn  ocen  pracy w okresie ostatnich czterech lat w szkole wy szej, albo w okresie roku
bezpo rednio przed przyst pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyska  pozytywn  ocen  dorobku zawodowego;

e) posiada za wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza  zdrowotnych do wykonywania pracy  na  stanowisku
kierowniczym;

f) nie by  karany kar  dyscyplinarn , o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
(tj. Dz.U. z.2OO3r. Nr 118, poz. 11 12 z pó n. zm.) oraz nie toczy si  przeciwko niemu post powanie dyscyplinarne;

g) nie by  karany za przest pstwo pope nione umy lnie oraz nie toczy si  przeciwko niemu post powanie karne;
h) nie by  karany zakazem pe nienia funkcji kierowniczych zwi zanych z dysponowaniem rodkami publicznymi, o których

mowa w art- 147 ust- 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz- 148 z pó n.
zm.);

2) osoba nie b ca nauczycielem, która:
a) uko czy a studia wy sze magisterskie;
b) posiada co najmniej pi cioletni sta  pracy;
c) posiada wykszta cenie i przygotowanie zawodowe odpowiadaj ce kierunkowi kszta cenia w szkole lub zakresowi zada

placówki;
d) spe nia wymagania okre lone dla nauczycieli w lit. b i lit. e-h.

II. Oferty osób przyst puj cych do konkursu powinny zawiera :
1) Uzasadnienie przyst pienia do konkursu wraz z koncepcj  funkcjonowania rozwoju szko y;
2) yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj cy w szczególno ci informacj  o sta u pracy pedagogicznej w

przypadku nauczyciela lub sta u pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt  nadania  stopnia  nauczyciela  mianowanego   lub  dyplomowanego   oraz   dokumenty   potwierdzaj ce   posiadanie

wymaganego wykszta cenia - w przypadku osoby b cej    nauczycielem;
4) dyplom uko czenia studiów wy szych oraz dokumenty potwierdzaj ce posiadanie wymaganego sta u pracy,

wykszta cenia
i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie b cej nauczycielem;

5) dyplom uko czenia studiów wy szych lub studiów podyplomowych z zakresu zarz dzania albo za wiadczenie o
uko czeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz dzania o wiat ;

6) ocen  pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku w
sprawie wymaga , jakim powinna odpowiada  osoba zajmuj ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w
poszczególnych typach szkó  i placówek (Dz. U. z 2OO3r. Nr 89, poz- 826 z pó n. zm.);

7) za wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza  zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) wiadczenie, e kandydat nie by  karany kar  dyscyplinarn , o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia

1982r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz- 1112 z pó n. zm.) oraz nie toczy si  przeciwko niemu post powanie
dyscyplinarne;

9) wiadczenie, e kandydat nie by  karany za przest pstwo pope nione umy lnie oraz nie toczy si  przeciwko niemu
post powanie karne;

10) wiadczenie, e kandydat nie by  karany zakazem pope nienia funkcji kierowniczych zwi zanych z dysponowaniem
rodkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust- 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U.

z 2OO3r. Nr 15, poz. 148 z pó n.  zm.);
11) wiadczenie, e kandydat wyra a zgod  na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustaw  z dnia 29 sierpnia

1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2OO2r Nr 101, poz. 926 z pó n. zm..) w celach przeprowadzania konkursu na
stanowisko dyrektora.

III. Oferty nale y sk ada  w zamkni tych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs", w terminie 14 dni od
dnia ukazania si  og oszenia, na adres: Miejsko-Gminny Zespó  O wiaty w Drezdenku, ul. Ogrodowa 1 Konkurs przeprowadzi
komisja konkursowa powo ana przez Burmistrza Miasta i Gminy w Drezdenku O tenninie i miejscu przeprowadzenia
post powania konkursowego kandydaci zostan  powiadomieni indywidualnie.

Wywieszono na tablicy og osze dnia


