NR 0050.364.2021
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 14 lipca 2021 r.
w sprawie

konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola
Publicznego w Wojcieszowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 o
gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z
zm.), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo
(t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1082 z
zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na
stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej
podstawowej, publicznej
ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. 2020 poz. 1309)
co
§ 1. 1.
konkurs w celu
kandydata na stanowisko dyrektora
Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie, ul.
Chrobrego 50, 59-550
Wojcieszów, dla którejgo organem
jest Gmina Wojcieszów.
2.

o konkursie zawarta jest w

do niniejszego

§ 2.

konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami
w
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej
podstawowej, publicznej
ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy
komisji konkursowej.
§ 3.
o konkursie zamieszcza
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Wojcieszów, na stronie internetowej Gminy Wojcieszów, na tablicy
Miasta
Wojcieszów oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium
we
§ 4. Wykonanie
§ 5.

powierzam Kierownikowi
wchodzi w

Stanu Cywilnego.

z dniem podpisania.
BURMISTRZ
dr

Maciejczyk

do

Nr 0050.364.2021

Burmistrza Miasta Wojcieszów
z dnia 14 lipca 2021 r.
O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEGO
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W WOJCIESZOWIE
O KONKURSIE
BURMISTRZ MIASTA WOJCIESZÓW
konkurs na stanowisko dyrektora:
Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie
I. Organ
Gmina Wojcieszów, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów
II. Nazwa i adres

której dotyczy konkurs:

Miejskie Przedszkole Publiczne w Wojcieszowie, ul.
Wojcieszów
III. Wskazanie

Chrobrego 50, 59-550

wobec kandydata:

Do konkursu
osoba, która
wymagania
w
Ministra Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
jakim
powinna
osoba
stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej
szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 2017 poz. 1597 z
zm).
1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola
lub dyplomowany, który
wymagania:

nauczyciel mianowany

1) posiada

i
zawodowy magister, magister
lub
oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w danym przedszkolu;

2)

studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie
lub studia podyplomowe, z zakresu
albo kurs kwalifikacyjny z zakresu
prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia
nauczycieli;

3) posiada co najmniej
pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4)
a) co najmniej bardzo
b)

pracy w okresie ostatnich

lat pracy lub

dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego czterech lat pracy w uczelni

pracy w okresie ostatnich

– przed
do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym
mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5)

warunki zdrowotne
kierowniczym;

6) ma

do

do wykonywania pracy na stanowisku
prawnych i korzysta z

praw publicznych;

7) nie
prawomocnie ukarany
o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 2215 z
zm.), a w
przypadku nauczyciela akademickiego o której mowa
w art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
i nauce
(Dz. U. 2021 poz. 619), lub
o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
(Dz. U. 2017 poz. 2183 z
zm.) oraz nie toczy
przeciwko niemu
dyscyplinarne;
8) nie

skazany prawomocnym wyrokiem za
skarbowe,

9) nie toczy
publicznego,

przeciwko niemu

lub
o

z

10) nie
karany zakazem
funkcji
z dysponowaniem
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 289),
11) w przypadku cudzoziemca - posiada
polskiego
na
zasadach
w ustawie z dnia 7
1999 r. o
polskim (t. j.
Dz. U. 2021 r. poz. 672),
studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub
jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest
polskiego.
2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola
mianowany lub dyplomowany, który:

nauczyciel

1) posiada
i
zawodowy licencjat,
lub
oraz
przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w danym przedszkolu, oraz
2)

wymagania

w ust. 1 pkt 2-11.

3. Do konkursu na dyrektora publicznego przedszkola
1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku
kwalifikacji pedagogicznych w
organu administracji
kuratorium
Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
i
komisjach egzaminacyjnych, lub
2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym
w pkt. 1, na którym
realizowane zadania z zakresu
w
organu administracji
kuratorium
Centrum Edukacji Artystycznej,
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i
komisjach egzaminacyjnych, lub na

stanowisku, na którym
administracji

realizowane zadania z zakresu
lub

w

organu

3) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z
pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o
zawodowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z
m.)
-

wymagania
w
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
jakim powinna
osoba
stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym
przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz
publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z
zm.), z
wymogu
posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku
zawodowego.

4. Do konkursu na dyrektora publicznego przedszkola
nauczycielem, która
wymagania:

osoba

1) posiada obywatelstwo polski, z tym
wymóg ten nie dotyczy obywateli
Unii Europejskiej,
Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
Konfederacji Szwajcarskiej,
2) posiada

i

3) posiada co najmniej
stanowisku kierowniczym,

zawodowy magister, magister

lub

pracy, w tym co najmniej dwuletni

pracy na

4) nie toczy
przeciwko niej
publicznego lub
dyscyplinarne,
5)

wymagania

IV.

o

z

w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

Wskazanie wymaganych dokumentów.
Oferta kandydata musi

dokumenty:

a) uzasadnienie
do konkursu oraz
Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie,

funkcjonowania i rozwoju

b)

w

z opisem przebiegu pracy zawodowej,
o:
-

pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

-

pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-

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

c)

dane osobowe kandydata:
-

(imiona) i nazwisko,

-

i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d)

przez kandydata za
z
kopie dokumentów
posiadanie wymaganego
pracy, o którym mowa w lit. b:
pracy,
o zatrudnieniu lub innych dokumentów
okres zatrudnienia,

e)

przez kandydata za
z
kopie dokumentów
posiadanie wymaganego
w tym dyplomu
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów
magisterskich lub
studiów podyplomowych, z zakresu
albo
kursu kwalifikacyjnego z zakresu

f) w przypadku cudzoziemca - dokumentu
z dnia 7

przez kandydata za

1999 r. o

z

polskiego, o którym mowa w ustawie
polskim (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub

- dyplomu
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
- dokumentu
polskiego,
g)

przez kandydata za
z
lekarskiego o braku
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,

h)

przeciwko kandydatowi nie toczy
publicznego lub
dyscyplinarne,

z
i)

kandydat nie
lub

j)

prawo do wykonywania zawodu

o

skazany prawomocnym wyrokiem za
skarbowe,

kandydat nie
karany zakazem
funkcji
z dysponowaniem
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o
za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289),

k)

o

o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia
18
2006 r. o ujwnianiu informacji o dokumentach organów
z lat 1944-1990 oraz
tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2141 z
zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej
urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

l)

przez kandydata za
z
aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

m)
przez kandydata za
z
karty oceny pracy lub
oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego kandydat
nie
prawomocnie ukarany
o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z
zm.), lub
o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. - Prawo o szkolnictwie
i nauce (t. j. Dz. U. 2021 poz. 478 z
zm.)
lub
o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
(Dz. U. 2017 poz. 2183 z
zm.),

o)

kandydat ma
praw publicznych,

p)

kandydat
na przetwarzanie swoich danych osobowych
zawartych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38
Dziennik
Unii Europejskiej PL), w celach przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora.

V.

do

prawnych i korzysta z

Inne informacje.
1.

w sekretariacie (pok. 12)
Miasta Wojcieszów lub
na adres
Miasta Wojcieszów, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów,
w
kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata, jego adresem
i numerem telefonu oraz napisem „NIE
- Konkurs na dyrektora Miejskiego
Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie ”.
2. Termin
ofert
ofert do sekretariatu
3. Nie dopuszcza

w dniu 5 sierpnia 2021 r. o godz. 15.00 - decyduje data
Miasta Wojcieszów.
ofert w postaci elektronicznej.

4. O terminie i miejscu przeprowadzenia
powiadomieni indywidualnie.
VI.

Informacje

konkursowego kandydaci

przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie sobodnego
takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik
Unii Europejskiej PL) informuje,
z

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Wojcieszów
w Wojcieszowie przy ul. Pocztowej 1, 59-550 Wojcieszów.

2. Inspektor danych osobowych u Administratora
iod@wojcieszow.pl.

jest pod adresem e-mail:

3. Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane w celu przeprowadzenia
konkursowego na dyrektora publicznego przedszkola, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
w
z art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
(t. j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1082 z
zm.) oraz
wykonawczych wydanych na jej podstawie, jak
na podstawie udzielonej zgody.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator
o przetwarzaniu
danych (tzw. podmioty
5. Pani/Pana dane osobowe nie

przekazywane do

trzecich i organizacji

6. Dane osobowe Pani/Pana
przechowywane przez okres prowadzenia
konkursowego na dyrektora publicznego przedszkola, a
zarchiwizowane zgodnie
z

7. Posiada Pani/Pan prawo
do
swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do
zgody w dowolnym momencie bez
na
z prawem przetwarzania
przetwarzanie odbywa
na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przez jej
8.

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach prawa jest wymogiem
ustawowym i jest
natomiast podanie innych danych jest dobrowolne.
10. Przetwarzanie Pani/Pana danych
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

nie

zautomatyzowanemu

