
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SEROCK 
OGLASZA KONKURS 

NA STANOWISKO DYREKTORA 

Samonqdowego Pnedszkola im. Krasnala Hatabaly w Serocku, ul. Wtodzimiena 
Wolskiego 15,05-140 Serock. 
Szkoly Podstawowej im. Jenego Szaniawskiego w Jadwisinie, ul. Szkolna 46, 
05-140 Serock. 
Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku, ul. Puttuska 68,05-140 Serock. 

1. Do konkursu moze przystqpik osoba, ktora spelnia wymagania okreilone w 5 1,§2 i $5 ust. 
1 oraz w 5 10 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 paidziernika 2009 r., 
w sprawie wymagsui, jakim powinna odpowiadak osoba zajmujqca stanowisko dyrektora 
oraz inne stanowisko kierownicze w poszczegolnych typach publicznych szk6l i rodzajach 
publicznych placowek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436, z p6in. zm.). 

2. Zgodnie z $1 ust. 2 pkt 4 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 
2010 r., w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoly lub 
publicznej placowki oraz trybu prac komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373, 
z poin. zm.), oferty os6b przystqpujqcych do konkursu powinny zawierab: 

a) uzasadnienie przystqpienia do konkursu oraz koncepcjq funkcjonowania i rozwoju 
odpowiednio szkoly/przedszkola; 

b) poiwiadczonq przez kandydata za zgodnoiC z oryginalem kopiq dowodu osobistego lub 
innego dokumentu potwierdzajqcego tozsamoSC oraz poiwiadczajqcego obywatelstwo 
kand ydata; 

c) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajqcy w szczegolnoSci informacje o: 
- staiu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo 
- stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo 
- staiu pracy, w tyrn staiu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby 
niebqdqcej nauczycielem; 

d) oryginaly lub poSwiadczone przez kandydata za zgodnoSC z oryginalem kopie 
dokument6w potwierdzajqce posiadanie wymaganego staiu pracy, o ktorym mowa 
w lit. ,,c"; 

e) oryginaly lub poSwiadczone przez kandydata za zgodnodk z oryginalem kopie 
dokumentow potwierdzajqcych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu 
ukonczenia studiow wyzszych lub Swiadectwa ukonczenia studiow podyplomowych 
z zakresu zarzqdzania albo Swiadectwa ukonczeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu 
zarzqdzania oiwiatq; 

f )  zaiwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazari zdrowotnych do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowniczym; 

g) oiwiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy sie postepowanie o przestepstwo 
icigane z oskarzenia publicznego lub postepowanie dyscyplinarne; 

h) oiwiadczenie, ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyilne 
przestepstwo lub umyilne przestqpstwo skarbowe; 

i) oiwiadczenie, i e  kandydat nie by1 karany zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych 
z dysponowaniem Srodkami publicznymi, o kt6rym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004 r., o odpowiedzialnoSci za naruszenie dyscypliny finansow 
publicznych (Dz. U. z 20 13 r., poz. 168); 



j) ohwiadczenie o dopelnieniu obowiqzku, o kt6rym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy 
z dnia 18 paidziernika 2006 r., o ujawnianiu informacji o dokurnentach organow 
bezpieczenstwa paristwa z lat 1944 - 1990 oraz treici tych dokurnentow (Dz. U. z 201 3 r., 
poz. 1388) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoly; 

k) oryginal lub poiwiadczona przez kandydata za zgodnoid z oryginalem kopia aktu nadania 
stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela; 

1) oryginal lub poiwiadczona przez kandydata za zgodnoid z oryginalem kopia karty oceny 
pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela 
akademickiego; 

m) ohwiadczenie, i e  kandydat nie byl karany karq dyscyplinarnq, o ktorej mowa w art. 76 ust. 
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191, ze 
zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r., - Prawo o szkolnictwie wyzszym 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 572, ze m.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela 
akademickiego; 

n) ohwiadczenie, i e  kandydat ma pelnq zdolnoSC do czynnoSci prawnych i korzysta z pelni 
praw publicznych - w przypadku osoby niebedqcej nauczycielem; 

o) oswiadczenie, Ze kandydat wyraka zgode na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 
z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 
2135 i 2281) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 

3. Oferty naleiy skladad w zarnknietych kopertach z podanym adresem zwrotnym 
i dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko dyrektora" (podaC adres przedszkola/szkoly, ktdrej 
konkurs dotyczy) na adres: Urzqd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 
Serock, (pok. 24), w terminie do 29 kwietnia 2016 r., do godz. 16.00. 

Konkursy przeprowadzq komisje konkursowe powolane przez Bunnistrza Miasta i Gminy Serock. 

0 terminie i miejscu przeprowadzenia postqpowania konkursowego kandydaci zostanq 
powiadomieni indywidualnie. 


