
Zarz^dzenie Nr 58/2017 
Wojta Gminy Pacanow 
z dnia 8 maja 2017 r. 

w sprawie ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoiy 
Podstawowej im. Kornela Makuszynskiego w Pacanowie, ul. Karska 3, 28-133 Pacanow 
oraz na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoiy Podstawowej im. Fundacji Zofii 
i Wladyslawa Pokusow Wspierania Edukacji Mlodziezy Wiejskiej w Oblekoniu, 
Oblekon 73,28-133 Pacanow 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z pozn. zm.), art. 36 a ust. 2 w z w i ^ k u , 
z art. 5 c pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1943 z pozn. zm.) oraz § 1 rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoiy 
lub publicznej placowki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 
z pozn. zm.) zarz^dzam co nast^puje: 

§ 1. Oglaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoiy Podstawowej 
im. Kornela Makuszynskiego w Pacanowie, ul. Karska 3, 28-133 Pacanow oraz na kandydata 
na dyrektora Szkoiy Podstawowej im. Fundacji Zofii i Wladyslawa Pokusow Wspierania 
Edukacji Mlodziezy Wiejskiej w Oblekoniu, Oblekon 73, 28-133 Pacanow. 

§ 2. Tresc ogloszenia o konkursie stanowi zal^cznik do niniejszego zarz^dzenia. 

§ 3. Ogloszenie o konkursie zamieszcza si? na stronie intemetowej www.pacanow.pl, na 
tablicy ogioszen w siedzibie Urzedu Gminy Pacanow oraz na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Swi^tokrzyskiego Kuratora Oswiaty w Kielcach. 

§ 4. Konkurs przeprowadzi komisja powoiana przez Wojta Gminy Pacanow odr^bnym 
zarz^dzeniem. 

§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

T^op 



Zal^cznik do zarz^dzenie Nr 58/2017 
W6jta Gminy Pacan6w 

z dnia 8 maja 2017 r. 

O G L O S Z E N I E O K O N K U R S I E 
WOJT GMINY PACANOW 

oglasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoiy Podstawowej 
im. Kornela Makuszynskiego w Pacanowie, ul. Karska 3,28-133 Pacanow oraz na 
kandydata na stanowisko dyrektora Szkoiy Podstawowej im. Fundacji Zofii 
i Wladyslawa Pokusow Wspierania Edukacji Mlodziezy Wiejskiej w Oblekoniu, 
Oblekon 73,28-133 Pacanow 

1. Do konkursu moze przyst^pic osoba, ktora spetnia nast^puj^ce wymagania: 

1 Osoba b^d^ca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, ktora: 
1) ukonczyla studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje 
do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej, 
2) ukonczyla studia wyzsze lub studia podyplomowe z zakresu zarz^dzania albo kurs 
kwalifikacyjny z zakresu zarz^dzania oswiaty, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie 
placowek doskonalenia nauczycieli, 
3) posiada co najmniej pi^cioletni staz pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 
pi^cioletni staz pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego, 
4) uzyskala: 

a) CO najmniej dobr^ ocen? pracy w okresie ostatnich pi^ciu lat pracy lub 
b) pozytywn^ ocen? dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo 
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywna ocen? pracy 

w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyzszej 
- przed przyst^pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, 

5) spelnia warunki zdrowotne niezb^dne do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym, 
6) nie byla karana kar^ dyscyplinam^, o ktorej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 
z pozniejszymi zmianami), a w przypadku nauczyciela akademickiego - kar^ dyscyplinam^, 
o ktorej mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie 
wyzszym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z pozniejszymi zmianami), oraz nie 
toczy si? przeciwko niej post?powanie dyscypliname, 
7) nie byla skazana prawomocnym wyrokiem za umyslne przest?pstwo lub umyslne 
przest?pstwo skarbowe, 
8) nie toczy si? przeciwko niej post?powanie o przest?pstwo scigane z oskarzenia 
publicznego, 
9) nie byla karana zakazem pelnienia funkcji zwi^zanych z dysponowaniem srodkami 
publicznymi, o ktorym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z2013r. poz. 168). 
2. Stanowisko dyrektora publicznej szkoiy podstawowej moze zajmowac r6wniez nauczyciel 
mianowany lub dyplomowany, ktory ukonczyl studia pierwszego stopnia lub studia wyzsze 
zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukonczyl kolegium nauczycielskie albo 



nauczycielskie kolegium j?zyk6w obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w danej szkole podstawowej i spelnia wymagania okreslone w pkt 1 ppkt 2-9. 
3. Stanowisko dyrektora publicznej szkoiy podstawowej moze zajmowac osoba nieb^d^ca 
nauczycielem, ktora spelnia l^cznie nast^puj^ce wymagania: 
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym ze wymog ten nie dotyczy obywateli panstw 
czlonkowskich Unii Europejskiej, paristw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz 
Konfederacj i Szwaj carskiej, 
2) ukonczyla studia magisterskie, 
3) posiada co najmniej pi?cioletni staz pracy, w tym co najmniej dwuletni staz pracy na 
stanowisku kierowniczym, 
4) ma peln^ zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z praw publicznych, 
5) nie toczy si? przeciwko niej post?powanie o przest?pstwo scigane z oskarzenia 
publicznego lub post?powanie dyscypliname, 
6) spelnia wymagania okreslone w pkt. 1, ppkt 2, 5, 7 i 9. 
4. Stanowisko dyrektora w publicznej szkole podstawowej moze zajmowac rowniez 
nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagaj^cym 
kwalifikacji pedagogicznych w urz?dzie organu administracji rz^dowej, kuratorium oswiaty. 
Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okr?gowych komisjach 
egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony 
z obowi^zku swiadczenia pracy na podstawie przepisow ustawy z dnia 23 maja 1991 roku 
o zwi^kach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), spelniaj^cy wymagania okreslone 
w Rozporz^dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 pazdziemika 2009r. w sprawie 
wymagari, jakim powinna odpowiadac osoba zajmuj^ca stanowisko dyrektora oraz iime 
stanowisko kierownicze w poszczegolnych typach publicznych szkol i rodzajach publicznych 
placowek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436 z pozniejszymi zmianami), z wyj^tkiem 
wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku 
zawodowego. 

II . Oferty osob przyst?puj^cych do konkursu powirmy zawierac: 
1) uzasadnienie przyst^pienia do konkursu oraz koncepcj? funkcjonowania i rozwoju 
publicznej szkoiy podstawowej, 
2) poswiadczon^ przez kandydata za zgodnosc z oryginaiem kopi? dowodu osobistego lub 
irmego dokumentu potwierdzaj^cego tozsamosc oraz poswiadczaj^cego obywatelstwo 
kandydata, 
3) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj^cy w szczeg61nosci informacj? o: 

a) stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo 
b) stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo 
c) stazu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby 
nieb?d^cej nauczycielem, 

4) oryginaiy lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginaiem kopi? dokument6w 
potwierdzaj^cych posiadanie wymaganego stazu pracy, o ktorym mowa w pkt. 3, 
5) oryginaiy lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginaiem kopi? dokumentow 
potwierdzaj^cych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu ukoriczenia 
studiow wyzszych lub swiadectwa ukoriczenia studiow podyplomowych z zakresu 
zarz^dzania albo swiadectwa ukoriczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz^dzania 
oswiaty, 
6) zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazari zdrowotnych do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowniczym, 
7) oswiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy si? post?powanie o przest?pstwo 
scigane z oskarzenia publicznego lub post?powanie dyscypliname. 



8) oswiadczenie, ze kandydat nie by} skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne 
przest?pstwo lub umyslne przest?pstwo skarbowe, 
9) oswiadczenie, ze kandydat nie by! karany zakazem pelnienia fiinkcji zwi^anych 
z dysponowaniem srodkami publicznymi, o ktorym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
17 grudnia 2004r. o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 168), 
10) oswiadczenie o dopelnieniu obowi^ku o ktorym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3 a ustawy 
z dnia 18 pazdziemika 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organow 
bezpieczenstwa panstwa z lat 1944-1990 oraz tresci tych dokumentow (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1721 z pozniejszymi zmianami), 
11) oryginal lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginaiem kopi? aktu nadania 
stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela, 
12) oryginal lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginaiem kopi? karty oceny 
pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela 
akademickiego, 
13) oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany kar^ dyscypliname, o ktorej mowa w art. 76 ust. 
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1379 z pozniejszymi zmianami) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. -
Prawo o szkolnictwie wyzszym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z pozniejszymi 
zmianami) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, 
14) oswiadczenie, ze kandydat ma peine zdolnosc do czyrmosci prawnych i korzysta z pelni 
praw publicznych - w przypadku osoby nieb?decej nauczycielem, 
15) oswiadczenie, ze kandydat wyraza zgod? na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 
z ustawe z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016r., poz. 922) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 

III . Oferty nalezy skladac w zamkni?tych kopertach z podanym adresem zwrotnym 
z dopiskiem ,JKonkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoiy Podstawowej 

)" w terminie do 25.05.2017r. na adres: 
Urzgd Gminy Pacanow, 28-133 Pacanow, ul. Rynek 15 (sekretariat - pokoj nr 101) 
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powoiana przez: Wojta Gminy Pacanow, 
28-133 Pacanow, ul. Rynek 15. 
O terminie i miejscu przeprowadzenia post?powania konkursowego kandydaci zostane 
powiadomieni pisemnie. 

W0JT>GMINY 

mgr ^M.p'^^cTm,Shop 


