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Załącznik Nr l
do Zarządzenie Nr 4fo /2019

Burmistrza Miasta Boguszowa -Gorc
zdnia Ąfu kwietnia 2019r.

B urmis trz Miasta Bo guszowa- Go rc

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

publicznei szkołv podstawowei Nr 5
im. Bronislawa Malinowskiego w Boguszowie-Gor§ach

ul. Staszica 5, 58-371 Boguszów-Gorce,
dla którego organem prowadzącymjest Gmina Boguszów-Gorce

I. WYMAGANIA WOBEC KANDYDATOW

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
w § 1, § 2, § 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca
stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkoluo
publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej
placówce (Dz.U. z20|7 r., poz.1597),tj.z

l. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia Łącznie następujące
wymagania:

l) posiada wykształcenie vlryższe i tytuł zawodowy magister, magister inzynier lub
równorzędny, orazprzygotowanie pedagoglczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczy ciela w szkole po dstawowej ;

2) ukonczył studia vłryższe lub studia podyplomowe) z zakresu zarządzartia albo kurs
kwalifikacyjny z zakesu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisamt
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni stń pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
pięcioletni stażpracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,
b) pozy,tywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo,
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich

cztęręch lat pracy w szkole wyższej
- ptzed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

5) spełnia waruŃi zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta zpełni praw publicznych;
7) nie był plawomocnie ukarany karą dyscyplinamą, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy

z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t1, Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm,),
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a w przypadku nauczyctela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której była mowa
w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.l.Dz,U.z2017 r,poz.2183,zezm.)oraz,o której jestmowawart. ż76ustav,ryzdnia
20 ltpca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie vłyższym i nauce (tj. Dz. U, z 2018 r. poz. 1668,
ze zm.) oraznię toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżęnta
publicznego;

10)nie był karany zakazem pełnienia fuŃcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.

o odpowiedzialności za naruszenię dyscypliny finansów publicznych
(t1. Dz. U . z 2018 r ., poz. 1458 ze zm.);

11)w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na
zasadach określonych w ustawie z dnia 7 pńdziernlka 1999 r. o jęŻyku polskim
(tl,Dz.U. z2018 r.)poz.93I ze zm.).

2. Jest nauczycielem mianowan;łn lub dyplomowanym, który posiada wykształcenie wyzsze
i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne
i kwalifikacje do zajmowania stanowiskanauczyciela w szkole podstawowej, oraz spełnia
wymagania określone w pkt 1 podpuŃty od}) do 11).

3. Jęst nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym) zatrudnionym na stanowisku
wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej,
kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
i okręgowych komisjach egzaminacyjnych bądź nauczycielem mianowanym lub
dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na
podstawie przepisów ustawy z dnia 23 mala 1991 r. o związkach zawodowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 263) i spełnia wymagania określone w pkt 1 podpuŃty
2),3) i od 5) do 1 1).

4, Jest osobą niebędącą nauczycielem, która spełnia łącznię następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym ze wymóg ten nie dotyczy obywateli państw

człoŃowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
Konfederacj i Szwaj carskiej ;

2) posiada wykształcenie v,ryższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub
równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni stń pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na
stanowisku kierowniczym;
ma pełną zdolnośó do czynności prawnych i korzysta zpraw publicznych;
nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenta
publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
spełnia wymagania określone w puŃcie 1 podpunkty 2),5),6),8), 10) i 11).

il. WYMAGANE DOKUMENTY

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11

sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego
przedszkola, publicznej szkoĘ podstawowej, publicznej szkoĘ ponadpodstawowej lub
publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r.,) poz. 1587),
oferty osób przystępuiacych do konkursu powinny zawierać:

4)
5)

6)
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1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Staszica 5 w Boguszowie-Gorcach;

ż. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczęgólności informację
o:

a) stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
b) stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyclela akademickiego, albo
c) stńu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby

niebędącej nauczycielem;
3. oświadczente zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamięszkania (adres do korespondencji);
4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginńem kopie dokumentów

potwierdzających posiadanie wymaganego stażu ptacy, o którym moi;va w pkt 2:

świadectw pracy) zaswiadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających
okres zatrudnienia;

5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumęntów
potwierdzających posiadanie wymaganego wyksztńcenia, w tym dyplomu ukończenia
studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomolvych z zalłęsu
zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania
oświatą;

6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginńem kopię dokumentu
potwierdzającego znajomośó języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim (t1, Dz. U. z 2018 r. poz. 93I ze zm.)

- w przypadku cudzoziemca;
7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryglnńem kopię zaśwndczenia

lekarskiego o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;

8. oświadczenia kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskatżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9. oświadczenie kandydńa, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10. oświadczenie kandydata, że nię był on karany zakazęm pełnienia fuŃcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszęnie dyscypliny finansów
publicznych (tj. Dz. U. z2018 r.,poz,1458 ze zm.);

11.oświadczeniakandydata, o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1i3a
ustawy z dnia I8 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeistwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t1. Dz. U . z 2019
r,, poz, 430 ze zm.) - w przypadku kandydata urodzone go przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12. poświadazoną pTzez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia
nauczy ciela mianowanego lub dyplomowanego - w pIzypadku nauczy ciela;

13. poświadczoną przez kandydata za zgodnośc z oryginałem kopię karty oceny pracy lub
oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczycielainauczyciela akademickiego;

14. oświadczenie, kandydata że nie był on prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia26 sĘcznia 1982 r. -Karta Nauczyciela (tj. Dz.U.
z 2018 r., poz. 967 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca ż005 r. - Prawo
o szkolnictwte Wższym (tj. Dz.U. z2017 r, poz.2183, ze zm.) i art.276 ustawy z dnia
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20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie v,yższym i nauce (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668,
ze zm,) -w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni
praw publicznych.

ilI. SPosÓn r rnnvuN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem,
adresem do korespondencji, nr telefonu kontaktowego oraz adresem poczty elektronicznej
z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5
w Boguszowie-Gorcach" .

2. Oferty można składaó osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach,
Plac Odrodzenia I, 58-370 Boguszów-Gorce (w godzinach urzędowania) lub przesłaó
pocztą na adres: Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1, 58-370
Boguszów-Gorce w terminie do dnia 29 lrwietnia 2019 r.

3. Za datę zŁożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do Urzędu Miejskiego w Boguszowie-
Gorcach.

4, Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

IV. INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADOMIENIA KANDYDATOW

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania koŃursowego kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej .

V. INNE INFORMACJE

1. Wszelkie sporządzone osobiście przęz kandydata dokumenty winny byó własnotęcznie
podpisane. W przlpadku składania kopii dokumentów winny byó one poświadczoneprzęz
kandydata zazgodnośc z oryginałem.

2, Na żądanie organu prowadzącego Publiczną SzkoŁę Podstawową Nr 5 w Boguszowie-
Gorcach kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa
rozdziale II Wymagane dokumenty punkty 4-6,12 i 13.

3. KoŃurs przeprowadzi Komisja KoŃursowa powołana przez Burmistrza Miasta
Boguszowa-Gorc.

4. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania
koŃursowego komisja koŃursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego
kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane
obywatelstwo.

VI. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Zgodniezaft. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dńa 27 ku,ietńa 2016 roku w sprawie ochrony osób ftzycznych w nviryku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r,,
informuję, iZ:

1) Administratorem danych osobowych kandydatów będzie Burmistrz Miasta Boguszowa-
Gorc, Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów - Gorce.
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2) W podmiocie jest .vq .znaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych -
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub
iod@eduodo.pl

3) Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Bronisława
Malinowskiego w Boguszowie-Gorcach, wyłonienia kandydata na wlw stanowisko oraz
powierzenia stanowiska kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu.

4) Podstawą ptzetwarzanych danych osobowych będzie wypełnienie obowiązków prawnych
ciĘących na Gminie Boguszów-Gorce związanych z pIzeprowadzeniem konkursu na
dyrektora Ww szkoły na podstawie następujących przepisów prawnych:

a) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r, - Prawo oświatowe (t4. Dz. U. z 2018 r. poz.996
ze zm.);

b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły
podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placóŃki oraz trybu
pracy komisji konkursowej (Dz.U. z20I7 r.,poz.1587);

c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe1 z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagń, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz innę
stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej,
publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2011 r.)

poz.I597).
5) Odbiorcami danych osobowych kandydatów będą:
a) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach

swoich obowiązków słuźbowych, człoŃowie Komisji KoŃursowej powołanej przez
Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc, dostawcy oprogramowania dziedzinowego oraz
operatorzy pocztowi.

6) Dane osobowe kandydatów przechowywane będą przęz okres niezbędny do rcalizacjt
celów określonych w pkt 3, Iecz nie kócej ńż przez okes wskazany w przepisach

o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
7) Kandydat ma prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) do usunięcia danych, ograniczeniaprzetwarzania danych w przypadkach, gdy:

zprzeptsów prawa,

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzańa danych na podstawie uzasadnionego interesu

Administratora - przestaniemy przetwuzać dane karrdydatów w tym zakreste, chyba że

będziemy w stanie v,ykazaó, ze są one nam niezbędne do rea|izacji zadańanaruuconego pruez

powszechnie obowiązujące prawo;
e) do przenoszenia datych;
0 do wycofaniazgody naprzetwarzanie danych;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, żę przetwarzańe jego

danych osobowych nafllszaprzepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja
2018 r. Rozporządzenia Pu\arrlentu Europejskiego i Rady (UE) 201616'19 z dnia 27

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwtązku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
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dyrektywy 95l46lWE, w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit, a-f) należy
skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

8) Żródłem pochodzenia danych osobowych kandydata jest oferta złożona przęz niego
w niniej szym konkursie.

9) Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem mozliwości dopuszczenia kandydata do postępowania
koŃursowego.

lO)Dane osobowe kandydatów mogą byc przetwarzane w sposób zautomaĘzowany i nie
będą profilowane.

Boguszów-Gorce, dnia l Ł kwietnia}}I9 r.
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