
Prezydent Miasta Wodzisławia S|ąskiego ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej nr 1 u|. Wałowa nr 3 w Wodzisławiu Śląskim.

1. Do konkursu może pzystąpiÓ osoba, ktÓra spełnia wymagania okreś|one w $ 1' $ 2 Rozpoządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r, w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadaó osoba zajmująca stanowisko dyrektora
oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym pzedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole
ponadpodstawowej oraz pub|icznej p|acówce ( Dz. U. z2017 r', poz' 1597 ).

2' Zgodnie z $ 1 ust. 2pkt4 Rozpoządzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia11 sierpnia 2017 r' w sprawie regu|aminu
konkursu na stanowisko dyrektora pub|icznego pzedszko|a, pub|icznej szkoły podstawowej, pub|icznej szkoły
ponadpodstawowej |ub publicznej p|acówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U'z2017 r.,poz.1587 ), ofeńy osób
pzystępujących do konkursu muszą zawierać:

a) uzasadnienie pzystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju pub|icznego pzedszko|a, pub|icznej
szkoty lub publicznej placowki,

b) życiorys z opisem pzebiegu pracy zawodowej, zawierający W szczególności informację o:
- stazu pracy pedagogicznej - w pzypadku nauczyciela, albo
- stazu pracy dydaktycznej - w pzypadku nauczyciela akademickiego,

c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d) poświadczone przez kandydata za zgodnośc z oryginałem kopii dokumentow potwierdzających posiadanie wymaganego stazu
pracy, o ktorym mowa W |it. b: świadectwo pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu |ub innych dokumentow potwierdzających okres
zatrudnienia,

e) poświadczone przez kandydata za zgodnośÓ z oryginałem kopii dokumentow potwierdza1ących posiadanie Wymaganego
wykształcenia, w tym dyp|omu ukończenia studiów wyzszych |ub świadectwa ukończenia studiÓw podyplomowych
z zakresu zarządzaniaa|bo świadectwa ukończenia kursu kwa|ifikacyjnego z zakresu zarządzaniaoświatą

f) poświadczoną przez kandydata za zgodnośÓ z oryginałem kopię zaświadczenia |ekarskiego o braku pzeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g) oświadczenie, że pzeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o pzestępstwo ścigane z oskazenia pub|icznego |ub
postępowanie dyscyplinarne,

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyś|ne pzestępstwo lub umyś|ne pzestępstwo
skarbowe,

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami pub|icznymi,
o ktorym mowa W ań. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzia|nościza naruszenie dyscyp|iny finansow
publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1311),

j) oświadczenieodopełnieniuobowiązku, oktorymmowaWań.7 ust. 1i3austawyzdnia 18pażdziernika2006 r.oujawnianiu
informacji o dokumentach organow bezpieczeństwa państwa z|at 1944-1990 oraz treści tych dokumentÓw (Dz. U. z2016 r',
poz.1721,zpóin'zn.) - w pzypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego pzed dniem 1 sierpnia 1972r.,

k) poświadczoną przez kandydata za zgodnośÓ z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego |ub
dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

|) poświadczoną przez kandydata za zgodnośĆ z oryginałem kopię kańy oceny pracy |ub oceny dorobku zawodowego -
w pzypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

ł) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyp|inamą o ktoĘ mowa w ań. 76 ust.1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r' - Karta Nauczycie|a (Dz. U.z2017 r.poz' 1189) |ub w ań.140 ust'1 ustawy zdnia27 |ipca 2005 r.- Prawo
o szko|nictwie wyższym ( Dz' U' z2016 r.,poz'1842,zpóin.zm.) _ w pzypadku nauczycie|a i nauczycie|a akademickiego,

m) oświadczenie, że kandydat ma pełnązdo|nośĆ do czynności prawnych i kozysta z pełni praw pub|icznych.

3. Ofeńę na|eży pzesłać do: Uzędu Miasta Wodzisławia S|ąskiego u|. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Sląski |ub złożyÓ
w Biuze obsługi Klienta Uzędu Miasta Wodzisławia S|ąskiego u|. Bogumińska 4b, w zamkniętej kopercie z podanym
adresem zwrotnym i dopiskiem ,, Konkurs na stanowisko dyrektora.. ''.,, ( podać nazwę i adres placÓwki, ktÓrej konkurs
dotyczy) w terminie do dnia 22 grudnia 2017 r, do godz. 13.15 (decyduje data wpływu).
Konkursy przeprowadzą Komisje Konkursowe powołane przezPrezydenta Miasta Wodzisławia Sląskiego.
o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidua|nie'


