
Załącznlknr 7

do Zarządzertiant 31 l 2019
Wójta Gminy Fałków

z dila28.05.2019 r.

OGŁOSZE|.IIE o KONKURSIE

wójt Gminy Fałków ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej SzkoĘ

Po dstawowej im. Hen ryka Sienkiewic za w Czermnie

I. organ prowadzący szkołę:

Gmina Fałków ul. ZamkowaIA,26.260 Fatków

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henrvka Sienkięwiczaw Czermnie, ul. Kościelna 86

II. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpió osoba' która spełnia warunki określone w $ 1,2,6 oraz $ I2
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 publicznymprzedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej
oraz publicznej placówce (Dz. U , z 2017 r. Poz. 1597).

III. Wymagane dokumenty:

oferty kandydatów przystępujących do konkursu' zgodnle z $ 1 ust' 2 pkt 4 tozporządzenta
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 placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz,U. z20I7 r.

poz. I 587), powinny zawierać..

1) uzasadnienie przystąpienia do konkurs Uwrazz koncepcją funkcjonowania i rozwoju

" Publicznej Szkoły Podstawowej w Czermnie;

2) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej , zawierający w szczególności
informację o:

a) stazu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela albo
b) stazu pracy dydaktycznej- w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stazu pracy, w tym stażupracy na stanowisku kierowniczym. w przypadku

o soby niebędącej nauczycielem

3) oświadczenię zawięrające dane osobowe kandydata:
a) imię ( imiona) i nazwisko
b) datę i miejsce urodzenia

. c) obyr,vatelstwo
d) miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji);

4) poŚwiadazoneprzez kandydata zazgodnośc z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stazu' o którym mowa w pkt 2,tj.: świadectw



pracy' zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres
zatrudnienia;

5 ) p o świ ad Czonę pr zez kandyd ata za zgo dno ś c z.or y ginałem kopi e dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,w tym dyplomu ukończenia
studiów wyzszych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zzakresu
zaruądzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z tego zakresu
zarządzania oświatą

ó) poświadczonąprzezkandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu
potwierdzaj ącąznąomość języka polskiego' o któr1rrn mowa w ustawie z dnta
7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z2018 r. poz.93| zpoźn. zm.) -

w przypadku cudzoziemca;

7) poświad czonąprzez kandydat a za zgodnośó z oryginałem kopię zaśw iadczęnia
lekarskiego o braku przeciwskazan zdrowotnych do wykonyr,vania pracy na stanowisku
kierowniczym;

8) oświadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarienia publicznego lub postępowanie dyscypliname;

9) oświadczenie, zekandydat nie był skazany prawomocnym wyrokięmZa umyŚlne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczente,ze kandydat nie był karany zakazempełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art. 31 ust' 1 pkt 4
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności Za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z poźn. zm.);

11) oświadczefi:re o dopełnieniu obowiązku , o których mowa w art'7 ust. 1 i 3a ustawy
z dnia |8 puidzternika 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów
bezpteczeństwa państwaz|at 1944 -1990 oraztręści tych dokumentów ( Dz. U. z20I9 r.

poz 430 z poźn. Zm,) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły
urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.

" 12) poŚwiadczonej przęZkandydata za zgodnośc z oryginałem kopię aktu nadania stopnia 
.

nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13) poŚwiadczonąprzezkandydata za zgodnośc z oryginatem kopię karty oceny pracy lub
oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela t nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, ze kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną o której
mowa w art. 76 ust. t ustawy z dnia 26 stycznta I98f r. - Karta Nauczyciel a (Dz. U .

z2018 r. poz.967 ze zm.) lub art.276 ust.l ustawy z dma20hpca 2018 r. - Prawo
o szkolnictwie wyzszym (Dz. U' z 2018 r. poz, 1668 z poźn. zm.) - w przypadku
nauczyciel a i nauczy ciela akademickiego ;

15) oświadczenie, ze kandydat ma pełnązdolność do czynności prawnych i korzysta zpełnl'
praw publicznych;

16) oświadczenie, ze kandydat wyraia zgodę naprzetwarzante danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnla 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z f0I8 T. poz.



IV.

1000 z pożn. zm. ) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dy'rektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Czermnie;

Wszelkie dokumenĘ sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą i własnoręcznie
podpisane ,, a kaźLda strona parafowana.

Na ządanie komisji konkursowej kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów,
o których mowa w ust. 2 pkt.4 lit. d.g, -m. Jezeli na składanych dokumentach widniejąrózne
nazwiska , na|ezy dołączyc stosowne dokumenty potwierdzające ich zmiany.

oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów nalezy składać w zamkniętych
kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz
z dopiskiem :

,, Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Czermnie ''
w sekrętariacie Urzędu Gminy w Fałkowie , uI. Zamkowa 1 A lub przesłać pocztąna adres :

|Jrząd Gminy w Fałkowię ul. Zamkowa 1 A, 26-260 Fałków.

Termin złożenia ofert upĘwa z dniem 12 czerwca2019 r,

W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do
sekretariatu Urzędu Gminy w Fałkowie. oferty' które wpłynąpo Ww. terminie nie będą
rozpatrywane. W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
Zaświadczenie lekarskie winno byó sporządzone przezlekarza uprawnionego do jego
wystawienta ( Iekarza medycyny pracy).

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Fałków.

o terminie i miejscu przeprowadzenia postęowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni pisemnie. Kandydatzgł.asza się do koŃursu z dokumentem tożsamoŚci.

VII. Zgodnie z art. 73 RozporządzęntaPar|amentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kwiętnia20l6 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związkuzprzetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lwB (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych ) , publ. Dz.IJrz. UE LNr
119, s. I ,,RoDo'' ' 

informujemy,że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Fałków
adres: ul. Zamkowa IA,26-260 Fałków

2. W sprawach zakresu ochrony danych osobowych mogąPaństwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbI24.pl

3. Dane osobowe będą przetw aTzane w zwtązku z reallzaĄąkonkursu na stanowisko
dyrektora ww. szkoły - w zwięku zpowyzszym Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. RODO, zgodnie z przepisami prawa,
które określa ustawa z dnta 14 grudnia f0I6 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzente
MEN z dnia 11 sierpnia f0I7 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko
dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoŁy podstawowej' publicznej
szkoty ponadpodstawowej lub publicznej placówkt oraz trybu pracy komisji konkursowej.

V.

VI.



4. W celu udziału w postępowaniu konkursowyTn podanie określonych danych osobowych
jest obowiązkowe oraz wynika z ww. przepisów- konsekwencją niepodania danych będzie
niedopuszczenie kandydata do ww. konkursu.

5' Dane osobowe będąprzetwatzane prZęZ okres niezbędny do rea|izacji ww. celu
zuwzg|ędnieniem okręsów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tyrrt
przepisów archiwalnych.

6. odbiorcami Pani/Pana danych będąpodmioty, ktore na podstawte zawartych umów
przeBvarzają dane osobowę w imieniu Administratora.

7. osoba , której dane dotycząmaprawo do:

a) dostępu do treści swoich danych orazmożIiwości ich poprawiania, sprostowania,
ograniczeniaprzetwarzania, atakze - w przypadkach przewtdzianych prawem- prawo do
usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
danych;

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przwadku, gdy prze$varzanie danych
odbytva się z naruszęniem przepisów powyzszego rozporządzentatj,
Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawkt2,00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, tzw zwięku zprzetwarzaniem PantlPana danych osobowych nie podlega
Parr/Pani decyzjom , które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanyln przetwarzaniu' w tym
profilowaniu' o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Q.{_:271";


