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Zarz1dzenie Nr 193 12021
W6jta Gminy Mietk6w

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrek tora Szkoty Podstawowej
im. Ojca Swigtego Jana Pawla II w Mietkowie.

Napodstawie art. 30 ust. I ustawy zdniaS marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz.U. z2020r.poz.7l3 zpbim. zm.), w ztxiqzkuzart.2g ust. 1 pkt 2iafi.63 ust. I i l0
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oSwiatowe (Dz. U. 22020 r. poz. 910 zpoin mr.)
oraz $ 1 rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia I I sierpnia 2017 r. w sprawie
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkol4 publiczre; sztoly
podstawowej, publicznej szkoty ponadpodstawowej lub publicarej plac6wki oraztrybupiacy
komisji konkursowej (Dz. U. 22017 r. poz. ls}7, z}0l9 r. poz 1634) zarz4dzam, co
nastgpuje:

!. . $ 1. 1. Oglaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoty Podstawowej im. Ojca
Swigtego Jana Pawla tI w Mietkowie, uI. Kolejowa 28C.

2.Tres6 ogloszenia o konkursie stanowi zalqcmikdo zanqdzenra.

S 2. 1. Ogloszenie o konkursie zamieszcza sig najp6zniej w dniu 28 maja212l u
1) na stronie internetowej Gminy Mietk6w: www.mietkow.pl ,
2) na stronie BIP Gminy Mietk6w: www. mietkow.biuletyn.net,
3) natablicy ogloszeri w Urzgdzie Gminy Mietk6w.

2. Ogloszenie o konkursie przesyla sig do Kuratorium Oswiaty we Wroclawiu
z prosb4 o umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji publicznej.

$ 3. Wykonanie zaruqdzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

$ 4.Zaruydzerue wchodzi w zycie z dniem podpisania.



w6.lr GMrNY
nnrnrr6w Zalqcmik

do Zarzqdzenia nr 193 12021
W6jta Gminy Mietk6w
z dnia27 maja202l r.

Ogloszenie
o konkursie na stanowisko dyrektora

szkoly Podstawowej im. ojca swigtego Jana pawra II w Mietkowie

I. Oznaczenie organu prowadz4cego publiczn4 szkolg.
Gmina Mietk6w z siedzib4 w Mietkowie przy ul. Kolejowej 35

II. Nazwa i adres publicznej szkoly, kt6rego dotyczy konkurs.
Szkola Podstawowa im. Ojca Swigtego Jana Pawla II w Mietkowie, ul. Kolejowa 28C

III. wskazanie wymagarf, wobec kandydat6w na stanowisko dyrektora.
l. Zgodnie zrczporz$zeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie wymagarl jakim powinna odpowiada6 osoba zajmujqcastanowisko
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej
szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicmej plac6wte
(Dz. U. 22017 r. poz. 1597 zp6in. zn.), do konkursu na dyrektora publicznej szkoty
podstawowej moheprzyst4pid nauczyciel mianowany lub dyplomowany, kt6ry spelnia
tqcznie nastgpuj 4ce wymagani a :

1) posiada wyksztalcenie wyzsze i tytul zawodowy licencjat, inirynieymagister,
magister in4ynier lub r6wnorzg dny, orazprzygotowanie pedagogiczne
i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauc4rciela w szkole podstawowej,

2) ukoricryl studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia
magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarz4dzatia albo kurs
kwalifikacyj ny z zah,resu zaru4dzania o$wiat4 prowadzony zgodnie z przepisani
w sprawie plac6wek doskonalenia nauczycieli,

3) posiada co najmniej pigcioletni sta|pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub piEcioletni staZ pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4) uzyskal:
a) co najmnieibafizo dobrq oceng pracy w okresie ostatnich pigciu lat pracy lub
b) pozytywnQ oceng dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku uibo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozyffwn4 ocenq pracy w okresie

ostatnich czterech lat pracy w uczelni
- przed przyst4pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,

5) spelnia warunki zdrowotne niezbgdne do wykonywania piacy na stanowisku
kierowniczym,

6) ma peln4 zdolno5i do czynnoSci prawnych i korzystazpelnipraw publicznych,
7) nie byl prawomocnie ukarany kar4 dyscyplinarn4, o kt6rej mowa w art. 76 ust. I

ustawy z dnta 26 sty cznia 1982 r. - Karta Nauczycie la (Dz. tJ . z 201 g r. poz. 9 67
i2245 orazz2|l9 r. poz.730 i 1287), aw przypadku nauczyciela akademickiego -
kar4 dyscyplinarn4, o kt6rej mowa w art. 276 ust.l ustawy z dnia2O lipca 2018 r. -
Prawo o szkolnictwi e wy hszym i nauce (Dz. tJ . poz. I 668, z p6in. zn.), lub kar4
dyscyplinam4, o kt6rej mowa w art. 140 ust. 1 ustawy zdnia2T lipca2005 r. -
Prawo o szkolnictwie wyZszym (Dz. U. 22077 r. poz.2183, zpdin. zrrr.), oraznie
toczy sig przeciwko niemu postgpowanie dyscyplinarne,



8) nie byl skazany prawomocnym wyrokiemzaumySlne przestgpstwo lub umyglne
przestgpstwo skarbowe,

9) nie toczy sig przeciwko niemu postgpowanie o przestgpstwo Scigane z oskarZenia
publicznego,

10) nie byl karany zakazempelnienia funkcji zwiryanychz dysponowaniem Srodkami
publicznymi, o kt6rym mowa w art. 3l ust. I pkt 4 ustawy zdnia 17 grudnia
2004 r. o odpowiedzialnoSci zananrszertie dyscypliny finans6wpublicznych (Dz.
U.z20l7 r.poa.1311),

11) w przypadku cudzoziemca- posiada znajomoS6 jgzykapolskiego po5wiadczon4
nazasadach okreSlonych w ustawie z dnia7 puhdziemikalggg r. o jgzyku polskim
(Dz. U. 22019 r. poa.1480), ukoricryl studia pierwszego stopnia, studia drugiego
stopnia lub jednolite studia magisterskie,nakierunku filologiapolsk4 lub jest
tlumaczem przysiggtym jEzykapolskiego.

2.Do konkursu na dyrektorapublicznei szkoly podstawowej molsprzyst4pid r6wnie2:
l) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku

wymagaj4cym kwalifikacji pedagogicznych w urzgdzie organu administracji
rzqdowej, kuratorium oSwiaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji
Egzarrinacyjnejiokrggowychkomisjachegzarninacyjnych,lub

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym ni2
okreSlone w pkt. 1, na kt6rym s4 realizowane zadaniazzaT<resuo6wiaty, w rxzEdzie
organu administracj i rz4dowej, kuratorium oSwiaty, Centrum Edukacj i
Artystycznej, Centralnej Komisj i Egzaminacyj nej i okrggowych komisj ach
egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na kt6rym s4 realizowane zadaniazzakresu
oSwiaty w rtrzgdzie organu administracji samorz4dowej, lub

3) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiqzku
Swiadczenia pracy na podstawie przepis6w ustawy z dnia23 maja l99l r. o
zwiqzkach zawodowych (Dz. lJ . z 2015 r. poz. 1 S8 I )

- spelniaj4cy wymagania okreSlone w rozporzqdzeniuMinistra Edukacji Narodowej
z dnia I I sierpnia 2017 r. w sprawie wymagari, jakim powinna odpowiadai osoba
zajmujqca stanowisko dyrektora oraziwrc stanowisko kierownicze w publicznym
przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej
oraz publicznej plac6wce (Dz.u. 22017 r. poz. 1597 zp6in.zm.), zwyj4tkiem
wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny
dorobku zawodowego.

3. Do konkursu na dyrektora publicznej szkoty podstawowej moze prryst4pi6 takZe osoba
niebEd4ca naucrycielem, kt6ra spelni a l4cznie nastgpuj qce wymagania :

l) posiada obywatelstwo polskie, ztymZewymlgten nie dotyczy obywateli paristw
czlonkowskich Unii Europej skiej, paristw czlonkowskich Europej skiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy b Europejskim Obszarze
Gospodarc zym oruz Konfederacji Szwajcarskiei,

2) posiada wyksztalcenie wy2sze i tytul zawodowy magister, magister inzrynier lub
r6wnorzgdny,

3) posiada co najmniej pigcioletni stalpracy, w tym co najmniej dwuletni stalpracy
na stanowisku kierowni orytrt,

4) nie tocry sig przeciwko niej postgpowanie o przestgpstwo Scigane z oskar2enia
publicznego lub postgpowanie dyscyplinarne,

5) spelnia wymagania okreslone w ust. I pkt2, 5, 6, g, l0 i I l.

IV. Wskazanie wymaganych dokument6w.
Oferta kandydata musi zawiera6 nastgpuj4ce dokumenty:



a) uzasadnienie przyst4pienia do konkursu oraz koncepcjg funkcjonowania i rozwoju
Szkoly Podstawowej im. Ojca Swigtego Jana Pawla II w Mieikowie,

b) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej , zawierajqcy w szczeg6lnosci
informacjg o:

- staZu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stazu pracy dydaktyczrej - w przypadku naucryciela akademickiego, albo
- staZu pracy, w tym staZu pracy na stanowisku kierowniczym- w pr4ypadku osoby

niebgd4cej nauczyciel em,
c) oSwiadczenie zawierajQce nastgpuj4ce dane osobowe kandydata:

- imig (imiona) i nazwisko,
* datg i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poSwiadc zone przez kandydata za zgodno{it z ory ginalem kopie dokument6w

potwierdzaj4cych posiadanie wymaganego stazu pracy, o kt6rym mowa w lit. b:
Swiadectw pracy, za$vvradczefi o zatrudnieniu lub innych dokument6w
potwierdzaj 4cych okres zatrudnienia,

e) poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z ory ginatemkopie dokument6w
potwierdzaj4cych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu ukoriczenia
studi6w pierwszego stopnia, studi6w drugiego stopnia, jednolitych studidw
magisterskich lub Swiadectwa ukoriczenia studi6w podyplomowych, z zak<resu
zarz4dzania albo Swiadectwa ukof,czenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu
zarzqdzania oSwiat4,

f) w przypadku cudzoziemca - poSwiadczonqprzezkandydata za zgodnoSi z oryginalem
kopig:

- dokumentu potwierdzaj4cego znajomosi jgzykapolskiego, o kt6rym mowa
w ustawie z drua7 paldziemika 1999 r. o jEzyku polskim (Dz. U. 22019 r. poz.
1480),lub

- dyplomu ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia, studi6w drugiego stopnia lub
jednolitych studi6w magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzal4cego prawo do wykonywania zawodu tlumacza
przysiggleg o jEzyka polskiego,

g) po5wiad czon1 pr zez kandy data za zgo dno36 z ory ginalem kopi g zalwiadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazah zdrowotnych do wykonywan ia pracy na
stanowisku kierowniczym,

h) oSwiadczerie,2e przeciwko kandydatowi nie toczy siE postgpowanie o przestgpstwo
Scigane z oskarzenia publicznego lub postgpowanie dyscyplinarne,

i) o5wiadczenie,2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem zaumydlne
przestgpstwo lub umySlne przestgpstwo skarbowe,

j) oSwiadczenie, ze kandydat nie byl karany zakazempelnienia frrnkcji zwi1zarrych
z dysponowaniem srodkami publicznymi, o kt6rym mowa w art. 31 ust. I pkt 4
ustawy zdnialT grudnia2004 r. o odpowiedzialnoSci zanaruszenie dyscypliny
finans6w publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. I 3 1 l),

k) oSwiadczenie o dopetrnieniu obowi4zku, o kt6rym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy
zdnialSpu2dziemika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organ6w
bezpieczeftstwa pafrstwa zlat 1944-1990 oraztreSci tych dokument6w (Dz. U. z2A$
r. poz.1721,1948,2260 i2261 orazzZ\l7 r. poz. 1530) -w przypadku kandydata na
dyrektora publicznej szkoly urodzonego przed dniem I sierpnia 1972 r.,

l) poSwiadczonqprzezkandydata zazgodnoid zoryginalem kopig aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w prrypadkunauczyciela,



m) poSwiadczon1przezkandydata zazgodnofiA z oryginalem kopig karty oceny pracy lub
oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczycielainauczyciela akademickiego,

n) w przypadku naucryciela i natczyciela akademickiego - oSwiadczenie, Ze kandydat
nie byl prawomocnie ukarany karq dyscyplinarn4, o kt6rej mowa w art. 76 ust. 1

ustawy zdnia26 styczntal9S2 r. - Karta Nauczyciela(Dz.IJ.22018 r.poz.967 i
2245 oraz 22019 r. poz. 730 i 1287), lub kar4 dyscyplinarnq o kt6rej mowa w art.276
ust. I ustawy z dnia2O lipca 2018 r. * Prawo o szkolnictwie wy2srym i nauce (Dz. U.
poz.1668,zpbin. zm.2)),lub kar4 dyscyplinarn4, o kt6rej mowa w art. 140 ust. 1

ustawy z dtia27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy2szym (Dz. U. 22017 r. poz.
2183,zp6in. zm.),

o) o5wiadczenie, 2e kandydat ma peln4 zdolnoSi do czynnoSci prawnych i korrysta
z pelm praw publi czny ch,

p) oSwiadczenie,Ze kandydat wyruZazgodE naprzetwarzanie swoich danych osobowych
zawafi ch w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporz4d zeniaParlamentu
Enropejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
os6b fizycznychw zwiEzkuzprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE U5.2016
L ll9l38 Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej PL), w celach przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora.

Y. Inne informacje.
1. Ofertg naleiry zloiryd w sekretariacie (pok. nr 3) Urzgdu Gminy Mietk6w lub przeslac

pocztqna adres Urzgdu Gminy Mietk6w, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietk6w,
w zamknigtej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata jego adresem
i numerem telefonu oraz napisem,JrlIE OTWIERAC - Konkurs na dyrektora Szkoty
Podstawowej im. Ojca Swigtego JanaPavilall w Mietkowie".

2. Termin skladania ofert uplywa w dniu 16 czerwca 2021 r. o godz. 15.00; decyduje
datazlohenia (wptywu) oferty do sekretariatu Urzgdu Gminy Mietk6w.

3. Nie dopuszcza sig skladania ofert w postaci elektronicmej.
4. O terminie i miejscu przeprowadzeniapostgpowania konkursowego kandydaci zostan4

powiadomieni indywidualnie.

YI. In fo rm acj e d otycz qce przetw arzania d anych o s o b orvych.
Zgodnie z art. 13 Rozporz1dzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (W) 2016/679
z dnia27 kwietnia2}ffi r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku
zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (4.5.2016L ll9l38 Dziennik Urzgdowy Unii
Europejskiej PL) informujg, 2e:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych wTJrzqdzie Gminy Mietk6wjest W6jt
Gminy Mietk6w, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietk6w.

2. Inspektor danych osobowych u Administratora dostgpny jest pod adresem e-mail:
iod@mietkow.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe bgd4 przetwarzane w celu przeprowadzenia postgpowania
konkursowego na dyrektora szkoly, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zwipku
zart.63 ustawy zdnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oSwiatowe (Dz. U. z2020t.poz.
910 zp6in. nn.) orazrozporzEdzeri wykonawczych wydanych na jej podstawie, jak
r6wniez na podstawie udzielonej zgody.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgd4 wyl4czrie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepis6w prawa. PanilPana dane



osobowe mog4 byt przetwarzane przezpodmioty, z kt6rymi Administator zawarl
umowg o przetwar zaniu danych (tzw. podmioty przetwar zaj1ce).

5. Pani/Pana dane osobowe nie bgd4 przekarywane do paristw trzecichi organizacji
migdzynarodowych.

6. Dane osobowe Pani/Pana bEdqprzechowywane przezokres prowadzenia postgpowania
konkursowego na dyrektora szkoly, a nastgpnie zarcliwizowane zgodnie z kategori4
archiwalnq. /

7. Posiada Pani/Pan prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenos zeriadanych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnigciazgody w dowolnym momencie bez wptywu
na zgodno$d z prawem przetwarzaria (e2eli przetwarzanie odbywa sig na podstawie
zgody), kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

8. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach prawa jest
wymogiem ustawowym i jest obowigkowe, natomiast podanie innych danych jest
dobrowolne.

1 0. Przetwar zanie P ani I Pana danych nie bEdzie po dle galo zautomaS zowanemu
podejmowadu decyzji, w tym profilowaniu.


