
W1JT (MNY LEONCtN 
MI. Pi,ityntOw3. 05-155 Leoncn 

ZARZ4DZENIE Nr 38/2017 
Wójta Gminy Leoncin 

z dnia 9 czerwca 2017 roku 

w sprawie konkursu na dyrektora Szkoly Podstawowej w Glusku z siedzibq w Nowych 
Grochalach 

Na podstawie art. 5c pkt 2, art. 36a ust.2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz rozporzqdzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko 
dyrektora publicznej szkoly lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej 
(Dz. U. 2010 r. Nr 60, poz. 373 ze zm.) 

Zarzqdza sic, co nastçpuje: 

§1 

Oglaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej w Glusku z siedzibq w 
Nowych Grochalach. 

ME 

Ogloszenie o konkursie zostanie podane do publicznej wiadomoci na stronie internetowej 
urzçdu Gminy Leoncin, Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Urzçdu 
Gminy Leoncin. 

§3 

Treé ogloszenia stanowi zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 

§4 

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania. 



WOJI GMINY LEONCIN  
ul. P1ftyzanf 3, 05-155 Leoncin 

Zahcznik do Zarzdzenia Nr 38 / 2017 
WOjta Gminy Leoncin 
z dnia 9 czerwca 2017 r. 

Ogloszenie o konkursie 
Wójt Gminy Leoncin oglasza: 

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej w Glusku z siedzibq 
w Nowych Grochalach 40, 05-155 Leoncin. 

1. Do konkursu moe przystqpiO osoba, która spelnia wymagania okrelone w § 1, § 2 i § 5 

oraz § 10 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 padziernika 2009r. 

w sprawie wymagañ, jakim powinna odpowiadaé osoba zajmujqca stanowisko dyrektora oraz 

inne stanowisko kierownicze, w poszczegolnych typach szkól i placówek (Dz. U. 2009 r. Nr 

184, poz. 1436 z pón. zm.). 

2. Zgodnie z § 1 ust.2 pkt 4 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 

2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoly lub 

publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2010 Nr 60 poz. 373 oraz 

z 2011 Nr 254 poz. 1525), oferty osOb przystçpujqcych do konkursu 

powinny zawieraé: 

a) uzasadnienie przystqpienia do konkursu wraz z koncepcjq funkcjonowania i rozwoju 

szkoly, 

b) pogwiadezonq przez kandydata za zgodnoó z oryginalem kopiç dowodu osobistego lub 

innego dokumentu potwierdzajqcego tosamoé oraz powiadczajqçego obywatelstwo 

kandydata, 

c) 2yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj qcy w szczeg61noci informacj e 0: 

- stau pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo 

- stau pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo 

- stau pracy, w tym stau pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby 

niebçdqcej nauczycielem, 

d) oryginaly lub powiadczone przez kandydata za zgodnoó z oryginalem kopie dokumentów 

potwierdzajcych posiadanie wymaganego sta2u pracy, o którym mowa w lit. c, 



e) oryginaly tub powiadczone przez kandydata za zgodnoé z oryginalem kopie dokumentów 

potwierdzajqcych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu ukoñczenia 

studiów wyszych tub §wiadectwa ukoñczenia studiów podyptomowych z zakresu 

zarzqdzania albo gwiadectwa ukoñczenia kursu kwatifikacyjnego z zakresu zarzqdzania 

owiatq, 

f) zawiadczenie tekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy na 

stanowisku kierowniczym, 

g) owiadczenia, 2e przeciwko kandydatowi nie toczy sic postçpowanie o przestçpstwo 9cigane 

z oskarenia publicznego lub postçpowanie dyscyplinarne, 

h) owiadczenie, ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umy1ne 

przestçpstwo tub umy1ne przestçpstwo skarbowe, 

i) owiadczenie, ze kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych z 

dysponowaniem grodkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 

17 grudnia 2004 r. o odpowiedzia1noci za naruszenie dyscypliny finansOw publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z pOn. zm.), 

j) oryginal lub powiadczonq przez kandydata za zgodnoé z oryginalem kopiç aktu nadania 

stopnia nauczycieta mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela, 

k) oryginal lub powiadczonq przez kandydata za zgodnoó z oryginalem kopiç karty oceny 

pracy tub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczycieta i nauczycieta 

akademickiego, 

1) owiadczenie, 2e kandydat nie byl karany karq dyscyplinarnq, o której mowa w art. 76 ust. 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z pon. 

zm.) tub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyszym 

(Dz. U z 2016 r. poz. 1842 z pó±n. zm.) - w przypadku nauczycieta i nauczycieta 

akademickiego, 

m)owiadczenie, ze kandydat ma pelnq zdotnoé do czynnoci prawnych i korzysta z pelni 

praw pubticznych - w przypadku osoby niebçdqcej nauczycietem, 

n) owiadczenie, ze kandydat wyraa zgodç na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 

z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

3. Oferty natey skladaé w zaktejonych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem 

telefonu, ewentuatnie adresem intemetowym oraz dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko 

Dyrektora Szkoly Podstawowej w Glusku z siedzibj w Nowych Grochalach" do dnia 

23 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzçdu Ominy Leoncin. 



4. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powolana przez Wójta gminy Leoncin. 

5. 0 terminie i miejscu przeprowadzenia postepowania konkursowego kandydaci zostanq 

powiadomieni pisemnie. 

WOJI 

Adam MIrncI/rvzwnh Kcz 



OSWIADCZENIE 

Jani2ej podpisany/a .................................................................................... 

(imiQ I nazwisko) 

zamieszkay/a ............................................................................................. 

(adres zamieszkania) 

Iegitymujqcy/a si 	dowodem osobistym ..................................................................... 

wydanymprzez ............................................................................................................. 

wiadomy/a odpowiedziaInoci karnej wynikajcej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - 

,,Kto skadajqc zeznanie majqce suzyO za dowOd w postpowaniu sdowym lub innym 

postpowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznajqc nieprawdç lub zataja prawd, 

podlega karze pozbawienia woInoci do lat 3" 

owiadczam 

nie byem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sdu za umylne przestpstwo 

cigane z oskarzenia publicznego lub umyIne przestçpstwo skarbowe, korzystam z petni 

praw publicznych, posiadam penq zdoInoó do czynnoci prawnych oraz posiadam 

obywatelstwo* 

(miejscowoá i data) 
	

(podpis osoby sk4adajqcej owiadczenie) 

* poiskie tub inne (wpisaé jakie) 
Podstawa prawna: art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych. 



OSWIADCZENIE 

Jani±ej podpisany/a .................................................................................... 

(imi I nazwisko) 

zamieszkay/a ............................................................................................. 

(adres zamieszkania) 

tegitymujqcy/a siq dowodem osobistym ......................................................................... 

wydanymprzez ............................................................................................................. 

wiadomy/a odpowiedziatnoci karnej wynikajqcej z art. 233 § I kodeksu karnego - 

,,Kto skadajqc zeznanie majqce stuzyó za dowOd w postpowaniu sqdowym lub innym 

postçpowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznajqc nieprawdç lub zataja prawd, 

podlega karze pozbawienia woInoci do tat 3" 

oswiadczam 

12 nie byem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sqdu za umyIne przest9pstwo 

cigane z oskar2enia publicznego lub umytne przestpstwo skarbowe, korzystam z pefril 

praw publicznych, posiadam penq zdoInoO do czynnoci prawnych oraz posiadam 

obywatelstwo* 

(miejscowoó i data) 
	

(podpis osoby skladajqcej owiadczenie) 

* poiskie lub inne (wpisaé jakie) 
Podstawa prawna: art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych. 



OSWIADCZENIE 

Jani2ej podpisany/a .................................................................................... 

(imiç I nazwisko) 

zamieszkay/a ............................................................................................. 

(adres zamieszkania) 

Iegitymujqcy/a si 	dowodem osobistym ......................................................................... 

wydanymprzez ............................................................................................................. 

wyra2am zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie 

pracy dia potrzeb niezbdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 

oraz ustawq z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych (j.t. Dz. U. 

z2016 r. poz. 902). 

(miejscowoô i data) 	 (podpis osoby skadajqcej owiadczenie) 



OSWIADCZENIE 

Janizej podpisany/a .................................................................................... 

(imiç I nazwisko) 

zamieszkaly/a ............................................................................................. 

(adres zamieszkania) 

Iegitymujqcy/a sip dowodem osobistym ......................................................................... 

wydanymprzez ............................................................................................................. 

wyra2am zgodp na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie 

pracy dia potrzeb niezbçdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawq 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 

oraz ustawq z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych (j.t. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 902). 

(miejscowoó I data) 	 (podpis osoby sktadafficej owiadczenie) 



OSWIADCZENIE 

Jani2ej podpisany/a .................................................................................... 
(imip I nazwisko) 

zamieszkay/a ............................................................................................. 
(adres zamieszkania) 

Iegitymujcy/a sip dowodem osobistym ..................................................................... 

wydanymprzez ............................................................................................................. 

wiadomy/a odpowiedziaInoci karnej wynikajqcej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - 

,,Kto sktadajqc zeznanie majce su±yô za dowôd w postpowaniu sqdowym lub 

innym postpowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznajc nieprawdç lub 

zataja prawd, podlega karze pozbawienia woInoci do lat 3" 

owiadczam 

i2 nie byem/am karany/a karq dyscypIinarn oraz nie toczy sip przeciwko mnie 
postpowanie dyscyplinarne - 

(miejscowoô I data) 	 (podpis osoby skadajqcej owiadczenie) 

Podstawa prawna: art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 0 odpowiedziaInoci za naruszenie 
dyscypliny flnansôw publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 ze zm.) 



Wzór — c) 

imiq I nazwisko 

adres zamieszkania 
	

miejscowo, data 

Owiadczenie o niekaraInoci zakazem petnienia funkcji kierowniczych zwizanych 

z dysponowaniem grodkami publicznymi 

Niniejszym owiadczam, ze nie bytam/-tem karana/-y zakazem petnienia funkcji zwizanych 

z dysponowaniem grodkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy 

z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedziaInoci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze. zm.) 

podpis kandydata 


