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POSTĘPOWANIE KONKURSOWE NA DYREKTORA
PUBLICZNEJ SZKOŁY LUB PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
WYMAGANE DOKUMENTY
Wymagane dokumenty wskazane są szczegółowo w ogłoszeniu konkursu. Są nimi:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznej
szkoły lub publicznego przedszkola,
2) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo
kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby
niebędącej nauczycielem,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa pkt. 3,
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia
studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania
albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 ze zm.),
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425,
ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania
stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny
pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw
publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101,
poz. 926, ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
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MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Książu Wlkp.
Referat Obywatelsko-Organizacyjny
Stanowisko ds. oświaty
Pokój nr 3
tel. 61 2822001 wew. 40, e-mail: agata.weiss@ksiaz-wlkp.pl
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Posiedzenie powołanej przez organ prowadzący szkołę/ przedszkole Komisji Konkursowej odbywa się
w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego
w ogłoszeniu konkursu. Przewodniczący Komisji ustala termin i miejsce posiedzenia Komisji, o czym
powiadamia na piśmie członków Komisji oraz kandydatów, nie później niż na 7 dni przed terminem
posiedzenia.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wyłaniany jest kandydat na stanowisko dyrektora szkoły lub przedszkola, który przedstawiany jest
Burmistrzowi Książa Wlkp.
W przypadku, gdy do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono
kandydata, Burmistrz Książa Wlkp. powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi.
OPŁATY
Brak.
TRYB ODWOŁAWCZY
Brak.
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572
ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych
placówek (Dz. U. Nr 184, poz.1436 ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy
komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 ze zm.).
DODATKOWE INFORMACJE
Kandydat, któremu odmówiono dopuszczenia do postępowania konkursowego może, w terminie 3 dni
od otrzymania ustnej informacji o odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego, wystąpić
z pisemnym wnioskiem o podanie przyczyn odmowy.
DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 11.04.2013 r.
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