
Załączńknr I

do Zarządzenianr 30 l 2019
Wójta Gminy Fałków

z dnia28.05.2019 r.

OGŁOSZENIE o KO|{KURSIE

wójt Gminy Fałków ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej SzkoĘ

Podstawowej im. Stefana Zeromskiego w Falkowie

I. organ prowadzący szkołę:

Gmina Fałków ul. Zamkowa 7A,26.260 Fałków

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Zeromskiego w Fałkowie. ul. Glinianki 47

II. W5..rnagania wobec kandydatów:

Do konkursu moze przystąpiÓ osoba' która spełnia warunki określone w $ 1,2,6 oraz $ 12

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnta 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora orazinnę stanowisko kierownicze
w publicznymprzedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej
oraz publicznej placówce (Dz'U ' z2017 r'Poz. 1597).

III. Wymagane dokumenty:

ofertykandydatów przystępujących do konkursu, zgodnie z $ 1 ust. 2pkt4rozpotządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na
stanowisko dyrrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej' publicznej szkoły
ponadpodstawowej lub publicznej placówkt oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z2017 r.

poz. 1587), powinny zawięrać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkurs uwrazz koncepcją funl..io,'o*ania i rozwoju
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Fałkowie;

2) zyctorys z opisem przebiegu pracy zawodowej , zawterający 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 t1m stazu pracy na stanowisku kierowniczym - w przlpadku

o soby niebędącej nauczycielem

3) oŚwiadczen|e zawlerające dane osobowe kandydata:
a) imię ( imiona) i nazwisko
b) datę i miejsce urodzenia

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

4) poświadczone przez kandydata zazgodnośc z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wyfiIaganego stazu, o ktor5,m mowa w pkt 2,tj.: Świadectw



pracy, zaświadczen o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres
zatrudntenia;-

5) poŚwiadczone przez kandydata za zgodnośc z-orygtnałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,w tym dyplomu ukończenia
studiow wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zzakęsu
zarządzanta albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego Z tego zakresrt
zarządzanta oŚwiatą

6) poświad:Zonąprzęzkandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu
potwierdzającąznajomośó języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnta7
października l999r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r' poz. 93I z późn. zm.) -

w przypadku cudzoziemca;

7) poświad czonąprzez kandydat a za zgodnoŚc z oryginałem kopię zaświadczęnta
lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonyrvaniapracy na stanowisku
kierowniczym;

8) oświadczente, ze przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarzęnia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

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

10) oświadczenl'e,ze kandydat nie był karany zakazempełnienia funkcji zwtązanych
z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w afi. 31 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnta 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności Za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz.U. z2018 r. poz.I458 zpoźn. zm.);

11) oświadQzęnle o dopełnieniu obowiązku , o których mowa w art'7 ust. 1 i 3a ustawy
z dnta 18 puŹdziemika 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów
bezpleczenstwa państwa zIat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2019 r.

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

- 12) poświ adczonej przezkandydata za zgodnoś" , o,yg,inułem kopię aktu nadania stopnia '

nauczycigla mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13) poświadczonąprzezkandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub
oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczęnlę, Żekandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną o której
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia26 stycznia I98f r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.
z2018t. poz.967 zę zm') lub art.276 ust.1 ustawy zdnia20|lpca2018 r. - Prawo
o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2018 t. poz. 1668 zpóźn. zm.) - w przypadku
nauczyciel a i. nauczyciela akademickiego;

15) oŚwiadczente, ze kandydat mapełnązdolność do czynności prawnych i korzystazpełnt
praw publicznych;

16) oświadczen|ę, zekandydatwyrazazgodęnaprzetwarzanie danych osobowychzgodnie z
ustawą z dnta 10 maja 20|8r. o ochronie danych osobowych (Dz,I,J . z f0I8 r. poz. 1000



IV.

Z poźn. zm. ) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Fałkowie;

Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą i własnoręcznie
podpisane,, a każ,da strona parafowana.

Na ządanie komisji konkursowej kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów,
o których mowa w ust. 2 pkt.4 lit. d-g, -m. Jęzeli na składanych dokumentach widniejąrózne
nazwiska , na|eiy dot.ączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich Zmlany,

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

,, Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoty Podstawowej w Fatkowie "
w sekretariacie Urzędu Gminy w Fałkowie ,uL, Zamkowa 1 A lub przesłaó pocztąna adres
IJrząd Gminy w Fałkowie ul. Zamkowa 1 A, 26-260 Fałków.

Termin z|oźLenia ofert uptyrva z dniem |2 czerwca2019 r.

W prz1padku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do
sekretariatu Urzędu Gminy w Fałkowie. oferty, ktore wpłyną po ww. terminie nie będą
rozpatrywane' W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
Zaśwtadczęnie lekarskie winno być sporządzonę przezlekarza uprawnionego do jego
wystawienta ( lekarza medycyny pracy).

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Fatków.

o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni pisemnie. Kandydatzg)'asza się do konkursu z dokumentem tozsamoŚci.

VII. Zgodnie z art. 13 RozporządzęntaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnta
27 kwtetnta2016 r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w związkuzprzeŃarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektyr,vy 95l46lwB (ogolne Rozporządzenie o ochronie danych ) , publ. Dz.Urz, UE LNr
119, s. I ,,RODO" . informuiemy. ze :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Fałków
adres: ul. Zamkowa IA,26.260 Fałków

2. W sprawach zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektoręm ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cb|24.p|

3 . D ane osobowe będą przetw arzane w zwiękl z r eaItzacj ąkonkursu na stanowisko
dyrektora ww. szkoły - w zwtązku z powyższym Pani/Pana dane osobowe będą
ptzetwarzane na podstawie art. ó ust.i lit. RoDo, zgodnte Zpruep|sami prawa,
którę okreŚla ustawa z dnta 14 grudnia 20|6 r. Prawo oŚwiatowe oraz Rozpotządzente
MEN z dnta 1 1 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko
dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej
szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówkt otaz trybu pracy komisji konkursowej.

V.

VI.



4. W celu udztatu w postępowaniu konkursow}m podanie określonych danych osobowych
jest obowiązkowe oraz wynikaZww. przepisów- konsekwencjąniepodania danych będzie
niedopuszczenie kandydata do ww. konkursu.

5' Dane osobowe będąprzetwatzanę przęz okres niezbędny do rea|izacjt ww. celu
zuwzględnieniem okresów przechowyr'vania określonych w przepisach odrębnych, w tym
przepisów archiwalnych.

ó' odbiorcami Pani/Pana danych będąpodmioty, które na podstawte zawartych umów
ptzetw ar zają dane o sobowe w imi eniu Admini stratora.

7. osoba, ktorej dane dotycząma prawo do:

dostępu do treŚci swoich danych oraz moŻIiwości ich poprawiania, sprostowania,
ograniczentaprzetwarzanra, atakze - w przypadkach przewtdzianych prawem- prawo do
usunięcia danych i prawo do wnięsienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
danych;

wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych
odbywa się z naruszeniem przepisów powyiszego rozporządzentatj.
Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iz w zwtęku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Par/Pani decyzjom , które się opierają wyłącznte na zautomatyzowanym przetwarzaniu' w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozpotządzenia o ochronie danych osobowych.

a)

b)


