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OGI,OSZENIE O KONKURSIE

W6jt Gminy Sierakowice
oglasza konkurs na stanowiska dyrektora nastgpujqcej szkoty i przedszkola
dla kt6rych Gmina Sierakowice jest organem prowadz4cymz

1.
2.
1.

Szkoty Podstawowej Nr 1 im. F. Ceynowy,
adres: ul. Kubusia Puchatkt 7,83-340 Sierakowice
Samorz4dowego Przedszkolaw Sierakowicach,
adres: ul. Kubusia Puchatka 5. 83 - 340 Sierakowice

Do konkursu moie przystqpid osoba, kt6ra spelnia wymagania okre5lone

w

przepisach

rozp<>rzqdzenia z dnia 11 sierpnia 2OL7r. w sprawie wymaga6, jakim powinna odpowiadad osoba
zajmujqca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu,
publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej plac6wce

(Dz. tJ. 20t7r., poz. t597 ze zm.).
2. Oferty os6b przystqpujqcych do konkursu powinny zawiera6 nastqpujqce dokumenty:

a) uzasadnienie przystqpienia do konkursu oraz koncepcjq funkcjonowania

i

rozwoju publicznej

szkoty,
b) Zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajqcy w szczeg6lno5ci informacjq o:

-

sta:iu pracy pedagogicznej

-

sta:iu pracy dydaktycznej

- w przypadku

nauczyciela albo

- w przypadku nauczyciela akademickiego,

-sta2u pracy, w tym sta2u pracy na stanowisku kierowniczym

albo

- w przypadku

osoby niebqdqcej

nauc;rycielem,
c) o5vviadczenie zawierajEce nastQpujqce dane osobowe kandydata:

-

imiri (imiona) i nazwisko,

-

datq i miejsce urodzenia,
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-

obywatelstwo,

-

miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d) poSwiadczone przez kandydata za zgodnoSi z oryginalem kopie dokument6w potwierdzajEcych
posiadanie wymaganego sta2u pracy, o kt6rym mowa w lit. b: Swiadectw pracy, zaSwiadczeri
o zatrudnieniu lub innych dokument6w potwierdzajqcych okres zatrudnienia,

e) pcr6wiadczone przez kandydata za zgodno6i z oryginalem kopie dokument6w potwierdzajqcych
posiadanie wymaganego wyksztafcenia, w tym dyplomu ukoficzenia studi6w wy2szych lub
Swiadectwa ukoticzenia studi6w podyplomowych z zakresu zarzqdzania albo jwiadectwa uko6czenia
kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarzqdzania oSwiatq,

f)

po6wiadczone przez kandydata za zgodnoSi z oryginatem kopie dokumentu potwierdzajqcego
znajo,mo5i jqzyka polskiego, o kt6rym mowa w ustawie zdniaT paZdziernika 1999 r. o jqzyku polskim
(Dz. tJ. z2OI8r., poz.931

zezm.)-w przypadku cudzoziemca,

g)

po5wiadczona przez kandydata za zgodno6c z oryginafem kopia za5wiadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazafi zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h) o!;wiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy siq postqpowanie o przestqpstwo Scigane
z oskar2e nia pu blicznego lub postqpowa nie dyscyplinarne,

i) oSwiadczenie, 2e kandydat nie byt skazany prawomocnym wyrokiem za umySlne przestQpstwo lub
u my6 Ine przestepstwo ska rbowe,

j)

oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl karany zakazem pef nienia funkcji zwiqzanych
z dysponowaniem Srodkami publicznymi, o kt6rym mowa w art. 3L ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia t7
grudnia 2O04 r. o odpowiedzialnoSci za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych (Dz. U. z 2Otgr.
poz. :l-458 ze zm.l,

k) o6wiadczenie o dopetnieniu obowiqzku, o kt6rym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 1g
pa2dzliernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organ6w bezpieczeristwa paristwa z lat
L944'-199O oraz tre6ci tych dokument6w ( Dz. U. z 2O!9r., poz. 430 ze zm.)
na dyrektora publicznej szkoly urodzonego przed dniem 1 sierpnia !972 r.,

-

w przypadku kandydata

l) po$wiadczona przez kandydata za zgodnofi z oryginafem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela
mianrlwanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

fax 58 681 95 75
tel. 58 681 95 l0
s

iera kow ice

@s ie

rakowic e.p

I

www.sierakowice.pl

6M NA

S|eRaK0t|Jtce
W6jt Gminy Sierakowice
ul. Lqborska 30
83-340 Sierakowice
m) po6wiadczona pftez kandydata za zgodno6i z oryginalem kopia karty oceny pracy lub oceny
dorobku zawodowego

- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) oSwiadczenie, 2e kandydat nie byt prawomocnie ukarany karq dyscyplinarnq, o kt6rej mowa w art.
l ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z2O'J.8 r. poz. 967 ze zm. )lub

76 ust.

wart. 140ust. 1ustawyzdnia27
1669 ze zm.

)-w

lipca 2005r.-Prawooszkolnictwiewy2szym

Dz.U.z2Ot8r.poz.

przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

o) o$wiadczenie, 2e kandydat ma pefnq zdolno5i do czynno6ci prawnych i korzysta z pelni praw
publicznych;

Kandydaci obowiqzani sq posiadai

w dniu

konkursu oryginaly dokument6w, o ktfrych mowa
wpk1t2lit..d-g, lim(wprzypadkugdywofercieprzedto2onokopiepoSwiadczoneprzezkandydata).

Oferty nale2y skladai

w

zamkniqtych kopertach

z

podanym adresem zwrotnym kandydata

oraz dopiskiem "KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWTSKO DYREKTORA
... ... ( nazwa szkoiy/ przedszkola)

w terminie do 03.06.2019r. w Urzqdzie Gminy w Sierakowicach, ul. Lqborska 30, 83-340 Sierakowice
lub przeslai pocztq pod wskazany adres (decyduje data wptywu oferty do Urzqdu Gminy Sierakowice,
ul. Lqborska 30, 83-340 Sierakowice).
Nie dopuszcza siq sktadania ofert w postaci elektronicznej.

W

nriejsce wykropkowane proszQ wpisai nazwq szkoly

do kt6rej kandydat ubiega

siq

o stanowisko.

Konkrurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez W6jta Gminy Sierakowice.
O tr:rminie i miejscu przeprowadzenia postqpowania konkursowego kandydaci zostanE
powiildomieni indywidua Inie.

Informacji o konkursie udziela:
Jacek Mazur
Dyre lito r Zespolu

E

ko no m

iczno-Ad m i n istracyjnego Szk6l
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Zal4cznik ogloszenia o konkursie
W6jta Gminy Sierakowice
z dnia 20.05.2019r.

KL AA ZALA INF'ORMACYJNA

rekrutacj a pracownik6w
Na podstawie art. 13 art. I i art 2 Rozporz}dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy g5l46lWB (og6lne rozporz1dzenie o
ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 1 19, s.

l.

1

:

Administratorem zgromadzonych danych osobowych jest Gmina Sierakowice (adres: ul. Leborska 30.
83-340 Sierakowice, telefonkontaktowy: 5g 6gl 95 00).

2. W sprawach z zalrrestt ochrony danych osobowych nalely kontaktowai sig z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail:
,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 dlapotrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Kodeksu
Pracy z dnia26 czerwca 1974,ustawy z

dnia2l listopada 2008 r. o pracownikach samorz4dowych.

4'

Dane osobowe bgd4 przefrirarzane przez okres niezbgdny do realizacji ww. celu z uwzglgdnieniem
okres6w przechowywania okreSlonych w przepisach odrgbnych, w tym przepis6w archiwalnych.

5.
6.

Dane osobowe nie bgd4 przekazywane odbiorcom.
Osoba, kt6rej dane dotyczarma prawo do:

ptzefwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a takLe - w przypadk ach przewidzianych
prawem - prawo do usunigcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przefritarzania
swoich danych.

z naruszeniem przepis6w powyhszego rozporzqdzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2,00-193 Warszawa
Ponadt,c w zwiqzfs z przolavarzaniem zgromadzonych danych osobowych, osoby kt6rych dane dolyczq, nie
podlegrrj4 decyzjom, kt6re sig opieraj4 wyl4cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,
o

czym stanowrart.22 og6lnego rozporz4dzenia o ochronie danych osobowych.
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