
OGŁOSZENIE

Zarząd Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowe - Samorządowego w Leśniowicach ogłasza
nabór na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sielcu do prowadzenia szkoły od l lipca 2016 r.

Do konkursu może przystąpić kandydat, który:
1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do

zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs

kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie
placówek doskonalenia nauczycieli;

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

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

czterech lat pracy w szkole wyższej;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. l ustawy z dnia 26 stycznia

1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. tj. z 2014 r. póz. 191 z późn.zm.), a w przypadku
nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. l ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. tj. z 2012 r. póz. 572 z późn. zm.),
oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

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

8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

o którym mowa w art. 31 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. tj. z 2013 r. póz. 168)

Wymagane dokumenty:
1. podanie o pracę;
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu

pracy pedagogicznej;
3. dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, staż oraz ocenę dorobku;
4. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela;
5. oświadczenie kandydata, że nie był karany karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko

niemu postępowanie dyscyplinarne;
6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych

z dysponowaniem środkami publ icznymi;
8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. z 2015 r. póz. 2135
z późn. zm.) w celach naboru na koordynatora.

Dokumenty należy składać do 20 maja 2016 r. osobiście w Urzędzie Gminy Leśniowice
w pokoju nr 12 lub za pośrednictwem poczty na adres: Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowe -
Samorządowe, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice.
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