ZARZ¥DZENIE NR ^..1^.1^
BURMISTRZA CHOSZCZNA
z dnia^^..^,ló.^ 2016 r.
w sprawie og³oszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z
grup¹ ¿lobkow¹ "Têczowa Kraina" w Choszcznie.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2016r., póz.
446 ze zm.) oraz art. 36a ust. 2 ustawy zdnia 7wrzeœnia 199Ir. o systemie oœwiaty ( Dz. U. z2015r., póz 2156 ze
zm.) oraz § l ust. l Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szko³y lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz.U. z 2010r. Nr 60, póz. 373 ze zm.) zarz¹dzam, co nastêpuje:
§ ³. Og³aszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z grup¹ ¿³obkow¹
"Têczowa Kraina" w Choszcznie.

§ 2. Og³oszenie o konkursie stanowi za³¹cznik do niniejszego zarz¹dzenia.
§ 3. Wykonanie zarz¹dzenia powierza siê dyrektorowi Biura Obs³ugi Szkó³ Samorz¹dowych w Choszcznie.
§ 4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Otrzymuj¹:
l. Biuro Obs³ugi Szkó³ Samorz¹dowych w Choszcznie,
2. Rada Miejska,
3. Wydzia³ Organizacyjno-prawny.
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Burmistrz Choszczna
og³asza

konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2
z grup¹ ¿lobkow¹ „Têczowa Kraina", ul. Sucharskiego 9 w Choszcznie
I. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba , która spe³nia wymagania okreœlone
w § l Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 paŸdziernika 2009r.
w sprawie wymagañ , jakim powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych
szkoli rodzajach publicznych placówek.
l. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spe³nia ³¹cznie
nastêpuj¹ce wymagania:
l) ukoñczy³ studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu;
2) ukoñczy³ studia wy¿sze lub studia podyplomowe z zakresu zarz¹dzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
piêcioletni sta¿ pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyska³:
a) co najmniej dobr¹ ocenê pracy w okresie ostatnich piêciu lat pracy lub
b) pozytywn¹ ocenê dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywn¹ ocenê pracy w okresie ostatnich
czterech lat pracy w szkole wy¿szej
" przed przyst¹pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
5) spe³nia warunki zdrowotne niezbêdne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;
6) nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76 ust. l ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., póz. 191 ze zm.), a w przypadku
nauczyciela akademickiego - kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 140 ust. l ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. z 2012r., poz.572 ze
zm.), oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne;
7) nie by³ skazany prawomocnym wyrokiem za umyœlne przestêpstwo lub umyœlne
przestêpstwo skarbowe;
8) nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie o przestêpstwo œcigane z oskar¿enia
publicznego;
9) nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r.,póz.
168, zezm.)
2. Stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 z grup¹ ¿lobkow¹ w Choszcznie
mo¿e zajmowaæ równie¿ nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukoñczy³ studia
pierwszego stopnia lub studia wy¿sze zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
ukoñczy³ kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium jêzyków obcych, posiada
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu i spe³nia
wymagania okreœlone w pkt l ppkt 2-9.
3. Stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z grup¹ ¿lobkow¹ w Choszcznie
mo¿e zajmowaæ osoba niebêd¹ca nauczycielem, która spe³ni¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce
wymagania:
³) posiada obywatelstwo polskie, z tym ¿e wymóg ten nie dotyczy obywateli pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej, pañstw cz³onkowskich Europejskiego Porozumienia
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Konfederacji Szwajcarskiej;
2) ukoñczy³a studia magisterskie;
3) posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy, w tym co najmniej dwuletni sta¿ pracy na
stanowisku kierowniczym;
4) ma pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy siê przeciwko niej postêpowanie o przestêpstwo œcigane z oskar¿enia
publicznego lub postêpowanie dyscyplinarne;
6) spe³nia wymagania okreœlone w pkt l ppkt 2,5,7 19.
4. Stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z grup¹ ¿³obkow¹ w Choszcznie
mo¿e zajmowaæ równie¿ nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na
stanowisku wymagaj¹cym kwalifikacji pedagogicznych w urzêdzie organu administracji
rz¹dowej, Kuratorium Oœwiaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej i Okrêgowych Komisjach Egzaminacyjnych, oraz nauczycie] mianowany lub
dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowi¹zku œwiadczenia pracy na podstawie
przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi¹zkach zawodowych (Dz. U. z 2015 i\ póz.
188 Izê zm.), spe³niaj¹cy wymagania okreœlone w rozporz¹dzeniu, z wyj¹tkiem wymogu
posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
II. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ:
a) uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu oraz koncepcjê funkcjonowania i rozwoju
Publicznego Przedszkola Nr 2 z grup¹¿³obkow¹w Choszcznie,
b) poœwiadczon¹ przez kandydata za zgodnoœæ z orygina³em kopiê dowodu osobistego
lub innego dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samoœæ oraz poœwiadczaj¹cego
obywatelstwo kandydata,
c) ¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj¹cy w szczególnoœci
informacjê o:
- sta¿u pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- sta¿u pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- sta¿u pracy, w tym sta¿u pracy na stanowisku kierowniczym " w przypadku osoby

niebêd¹cej nauczycielem,
d) orygina³y lub poœwiadczone przez kandydata za zgodnoœæ z orygina³em kopie
dokumentów potwierdzaj¹cych posiadanie wymaganego sta¿u pracy, o którym mowa
w lit. c,

e) orygina³y lub poœwiadczone przez kandydata za zgodnoœæ z orygina³em kopie
dokumentów potwierdzaj¹cych posiadanie wymaganego wykszta³cenia, w tym
dyplomu ukoñczenia studiów wy¿szych lub œwiadectwa ukoñczenia studiów
podyplomowych z zakresu zarz¹dzania albo œwiadectwa ukoñczenia kursu
kwalifikacyjnego z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹,
f) zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym,
g) oœwiadczenie, ¿e przeciwko kandydatowi nie toczy siê postêpowanie o przestêpstwo
œcigane z oskar¿enia publicznego lub postêpowanie dyscyplinarne,
h) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ skazany prawomocnym wyrokiem za umyœlne
przestêpstwo lub umyœlne przestêpstwo skarbowe,
1) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji zwi¹zanych
z dysponowaniem œrodkami publicznymi, o którym mowa w ail. 31 ust. l pkt4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2013 r., póz. 168 ze zm.),
j) orygina³ lub poœwiadczon¹ przez kandydata za zgodnoœæ z orygina³em kopiê aktu
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku
nauczyciela,

k) orygina³ lub poœwiadczon¹ przez kandydata za zgodnoœæ z orygina³em kopiê karty
oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego- w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego,
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l) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76
ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. póz. 191,
ze zm.) lub w art. 140 ust. l ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wy¿szym (Dz. U. z 2012r. , póz.572,ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego,
³) oœwiadczenie, ¿e kandydat ma pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych i korzysta
z pe³ni praw publicznych - w przypadku osoby niebêd¹cej nauczycielem,
m)oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.
póz. 2135 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Wszelkie sporz¹dzone osobiœcie przez kandydata dokumenty winny byæ opatrzone dat¹
i w³asnorêcznie podpisane. W przypadku sk³adania kserokopii orygina³ów dokumentów
winny byæ poœwiadczone na ka¿dej stronie za zgodnoœæ z orygina³em.
III. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2
z grup¹ ¿³obkow¹ w Choszcznie - w Kancelarii Ogólnej Urzêdu Miejskiego
w Choszcznie, ul. Wolnoœci 24, w terminie do 5 sierpnia 2016r.
IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez Burmistrza Choszczna.
O terminie l miejscu przeprowadzenia postêpowania konkursowego, kandydaci zostan¹
powiadomieni indywidualnie.
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