
ZAIłZr\DZENIE NR l 7/2018

WÓJTA GMINY GoDZIANÓW
7 dnja 27 czcr\ł'ca 20 ]8 r.

w splawi€ ogłoszenia konkursu nn kand!'dnta na stłnowisl{o d"vrektora Przedszkola rv

(Jodzinnorvie, ul. Sportorva 5' 96-126 Godziłnórv.

Na podstawie Żrrt. 63 usL. 1 i ust' 10 w z\łiązku Z alt' 29 ust. ] pkt 2) usla\l' Z dnia 14

gruclnia 20l6 r' Prarł'o oś\ł'iatowe (Tj ' DZ' U. z20lt] l' poz. 996; zn': Dz' li. z 20l8 r' poz'

l000'), ań' 30 ust' 1 i ust.2 pkt 5 ustaw)'z dnia 8 n'iarca ]990 r. o samorządzie gninnym (T.j. Dz'
tJ' z 201 8 r' poz' 991 

^n: 
DŻ' U ' z 201 8 I. poz' 1 000') oraz Ą l rozpol'z'łdzenia N4inistra |dukacj 1

Narodorł,ej Z dnia 11 sielpnia 2017 r'' rv sprawie regulaminLr konkulsu na stanowisko dyl'eklola
prrbl1cznego przedszkola, publiczrrej szkoły podstaNowej, publicznej szkoly ponadpodsta*o\Ąej

lrrb publicznej p lacórł,ki olaz lr,vbu pI acy komisj i koD](rlrsowej (Dz. U. z.201'7 r. poz' 1581).

Zarządzam co następujo:

$ 1. Ogłaszan l<onl<rrrs na kandyda1a na stanowisko c1yrekLora Przedsz1rola w Godzianorł'jc, ul.

SpoI'to\ła 5. 96-l2ó CodZianórv, dla ldólego organen plo\ł'adząc1'n .jc st gmina Goclzianórł''

s 2. Treść ogłoszelia o konkulsie s|artorł'i Zalączl'tlk do ninic]szego z'arządzenia'

s 3. Konkllrs przeplo\\adzi Konrisia I(onl<ursorva powołana na podstawie odrębnego ŻalŻądzenia'

s 4. ZalŻądzenie wchodzi w Życic z dnicm podjęcia ipodlega ogłoszenirr na stlonie internetowei

cminy Godzianó\!. na stronie Bir et!'nu lnfornracji Prrbliczr'rej Gniny Codzianów' na stlonie
Biulet1'nu Informacji Pub]iczncj l(rtlatolium ośWja1y rv Lodzi oraz na lab]icy og}oszeń u'

Urzędzie Cłrniny rv Godzianorł'ie.

TI JI,II.IA



Zalącznik
do za.ządzcni! N'' l7120] 8

u ójta cmiD\ codzianó$
z dDi.i 27 czerłcźi 20l8 I.

wÓ,''r GNIIN\' GoDZIANÓw

oGł,'\SZA KoNI((IRs NA KANDYD'ĄTA N.Ą DYltEKTol{.Ą

PRZIIDSZKoLA w GoDZIANoWIB' ul. Sportolva 5, 96-126 Godziłnórv

T. oznaczenie organu prorl'łdzącego szliolę

Gmina CiodzialiLir.v. u]' l(lonowa 5. 9ó l26 Ciodzianów'

Il. Nazrva i aclres przcdszkola' któlcgo dotx'czy lronkurs

Pr'zec]szl<o]e rv Goc]zianonie. ul' spońo\ł'a 5.96 l26 Godzianó\Y'

III. wslozanie \}ymag:rń liobcc |itrndydżtólv

Do konkrtlstt lnoże pźysląpić osoba, k1óra spcLnia rv,vnlagania ok'eś1one \\'plzcpisach

Iozpolzą.lzenia ivIinisrr'a LcLukacji NaI'odolłej z dria 11 sierpnia 2017 I' ll sPrawit \\\l]rngJji'

jakini porł,illna oc1powiaclać osoba zajn'tująca slano\lisko d1'r'ektota or'az inne stanowis](o

kielou'nicŻe rv publiczrrytl.t pr'zedszkolu, pub]ioznej szltole po.1sla\Vou'cj' publicznej szkolc

|oDadpoclsla\\'o\"_ej olaz pub]ic7ncj p]acóu'ce (DZ' l]' Z 20]7 r'. poz' 1597)'

$ l. Nautz1'cicl nriano}vany lub dJplonlo1rany, który spclniźr łąĆznie następu.i4cc $ \ ln agi n i:l:

r)

Ż)

r)

posiada w-Ykszta}cerriir \ryższc i t1tuł zarvodorł1'nlagistef' nlagistcr inż'u"rricI'LrLb

r'órłnorzęc1n1', oIaZ prz)go1ou'anie pedagogiczne i kwalifiloc.je do zajrlou'enia stanorviska

nxllcZycicLa \\' dan'Y_n1 ]rźcdszkolu. szkole lub placórłccl

ulroricz'"-] stuc1ia i,,,1'75ze lrrb stLldia pod1'p1onor've z Zakfesu zavŹ}dZania alho l<urs

lirvalifikacyjny Z Zaklesu zanądz.ttnia oś\\'iatŻl. plo\ł'ddZon'v zgoclnic z plzepislnli

w sprau ie plactinek doskonalcnia naucz) cieli;

1]osiac1a co nainnicj pięcioletni staŹ plac!' pcdźrgogicznej na stano\ł'isku naucz--vcicla lub

pjęcio]etni staż pracy dyda1dyczne_i na slanou'iskLr naucz,vcie1a akadenrickiego;

uz1skał:

a) co najnrnicj doblą ocenę pracy w okresie ostatnich pjęcill ]al plac)' Lub

b) pozJ_t-v\'r]ą (]cenę clorobkU za\(rdowego w okl.csic ostatnicgo loku albo

.1)



c) u. przypadku naucz'Y_ciela akademickiego - pozyt!'vl]ą occnę pracy w oklesie

ostatlich outcacch lat prac}'w szkole \łyższei

_ przed przystą|ieniem do ]<orrkursu na stanowisko d1''reklola, a rł'przypadku. o któr}'m

ll-lo\\,a w alt' 63 ust. l1 i 12 usla\\y Z d ia 14 grudnia 20] 6 I' I]ra\Ą'o oś\Ą'iatowe (DZ' U'

z 2'018 l. poz' 996 z póź.l'l' z'm')- jeż'eli nie plzepr'orvadzono konkursrr przed

powierzenieln stanorł,iska d1'rektora,

5) spełnia $,arunki zdlo\\,otl]c niczbędne c1o wykonyrł,ania pracy na Stanowisku

kierorłr'iiczyrr;

ma peŁrą zdolność do czyrności prawnych i korŻystir Z pełni pra\r publiczrych;

nie był pr'arvomocnie ukirrarry karą dyscyplina1'ną, o którcj molva w ań. 7ó ust' 1 L]stŻrt} Z

dnia 26 st,vczria 1982 r. l(arta Nauczl.ciela ( T.i. Dz. U. z 2018 r.. poz.967). a rv

pr'zypadku naucz1''cie1a akac1enrickicgo - kal'ą dyscyplinarną o klóIei mowa w afi. 1.10 ust.

1 usta\\,T z dnia 27 lipca 2005 r' - Pla\ro o sŻkoinictwie \ryŹszym (Dz' Il' z 2017 r'-poz'

2183 Z późn. zln')' olaz nie toczv się PŻeciwko niemLl posLępo\!anie d'vsc)''plinalne:

r'ie był skazany pla\'omocll,vm rvyrokiem za umyś1ie pźestępst\'o lub urnyślne

plŻestępstwo skarbou,e;

9) nie tocz'v się plzecirł,ko nienlrr postęporviurie o pźestępst\\'o ścigane z oskarżenia

plńlicznego;

10)nie by'ł karan1' zakazem pełnienia lunłcji zlviązan'vch Z dysponowaniem środkami

publicznyni, o któr'yrn mor'va \Ą' aI1' 3l Llsl' l pkt 4 usta\\'y Z dnia 17 gruClDia 200,l l'

o odporviedzialności Za nŻlLtlsŻenie dysc,vplirt'"_ finansów pńlicznJ'ch (Dz'. I]' z Ża|1 l'.

poŻ' 1311 Z póŹn' Zln')|

ll)w plŻ'vpedkLl cudzoziemczt _ posiada Znajonrość jęz-vka polskicgo pośu'iadouollą na

zasadach okr'eślonycl'r w ust.lwie Z dnia 7 paŹdzier'rrika 1999 r. o jęz-vku polskim (T'j. Dz'

U. z 2018 r. poz. 931).

$ 2. Stanorvisko dyr'cktora publicznego pr'zedszkoLa, Z \Dłątkien] przedszkola spec]aInego. oraz

stanow1sko dyrcktora prrblicznej szkoły podstawowej, Ż $!ą1kiem szkoły podstau,o\Ąej

specjalnej' lrroŻe Zaimorł,ać rórvnież nauczycie] miano\Ą'any ]Ub d1'plomorvany' któryl

1) posiada w'vkształcenie \łJŹsZc j tytu] zawodorł'y licerrcjat' inż'v''nier lUb Ió\łnorzędny. olaz

przygotowanie pedagogiczne i kwalifikac_]e do zajn]o\ł'ania stanou'iska nauczycieIa rv danym

1.z.d' zkol.l lL]b d''llc_ ./lo c p"d.lJ\Ą.J c|. .rdl

2) spełnia r'v1''miigania okleś]one w s 1 pkt 2 11.

6)

1)

8)



Iv. wskazanie \ł'ymagżn}'ch dokum€ntów, które składa osoba przystępująca

do postęporvania konkurso1vego

ZgodI'rie z 
"E 

1 ust. 2 pkL'ł rozpolządzerria Ministra Ec1ukacji N:rodorł'c'j z dnia 11 sielpuia

20L7 r' \ł spravic regulaInintt korrkulsu na stano$'isko dyreldola publicznello przeclszkola'

prrblicznej szkole poclsLawowej. publicznej szko1e ponrrdpodstarvorvcj Irrb pttbliczne] pLacórl'ki

oraz trybll pracy konrisji konkursolvej (Dz'' IJ. z 2017 r' poz' l587)' oleń]_ osób

1 zl tc1'.l.rrL lo ko_l.lll"L po\:lL]) /J\ĄielJć|

a) uzasa<lnienie plz)'stąpienia do kon]<ulsLl wraz z koncepcją 1'unłcj on or'r anl a il''zu'oju

publicznego przedszkola, któlego dot-vczy kollkuIs;

b) ż-Yciol'ys z opisem przebiegrr pracy zarł'odorvej. zawierający w szczegó]ności info lacię o:

- stażu prac'v peclagogioznej rv prz1'padku rrauczycie1a albo

- staźu pńcy d)'daktycznei \'v przypadku nauczyciela al<adenickiego' albo

- stażU pracy' W t'vm slażu plac'v na stano\\'isku kiefownicz)''n] w prz1padku osob1'

niebędącej nauczycielem;

c) oś\łiadczenie zawierające następujące dŻn1e osobowe kandydato:

- imię (ilnionir) i t'tazrvisko,

- c1ata i miejscc ulodŻenia.

- obywatelslwo.

- mi.oisce ztunieszkuia (adles do korespondencii ):

rl) pośrviaclczone DIZez kmdYdata za Zgodność z oryginałen kopie dokulncntó*'

pot\Ąieldzaiącycl] posjadanie w'vmaganego staŹLl placy. o klóryn] mo\Ą'a !v lit' b: śWiidectw

prŹrcy, Zaś\ł'iac1czcń o Żatrudnieniu lub inrryc1r dokumentów potrvierdzającyclr okrcs

zal alnienia:

e) poświadczone ]rzqz !ą!]drd4ą Za Zgodność Z olyginałem kopje dokllnentóW

potwierdza]ąc'Ych posiac1anie w'vmaganego wykszlałccnia, \Ą tym dyplon]u rrkończerria

studiów u,yŹszycl'i Lub świadcctrł'a ukończenia studiów podyplonlowych z Za](resL]

zarz.ą,Jzania albo świadcctlr'a ukończenia kursu krvalillkac)'jnego Ż Zaktesu zalządza|)a

oś$iatą;

ł) pośu'iac]czone przez kalidvdata Za zgodność z oryginałen kopie dol<unentów

Pot\ricrdzającycl] znajon1ość .jęZy1G polskiego na Zasadac1] określonyc|t w ustawie

z clniir 7 pź<1ziemika 1999 r. o ięzyku polsL<irr'r (T'l. Dz' U. z 2018 r' poŻ' 931) 1!

p!ZJpądku!!dzq?Ęq!ó\

t



h)

i)

ł

k)

n)

poświadczone' plz9ąką]!]]d4!4 Za Zgodność z oryginalem kopii zaświadczenia lekarskiego

o br'aku przeciwwski]Zań Żdlowotnych do w.r'l<onywania pracy na slanolvisktl

kierorvniczym;

ośrviadczerrie, że pżeciwko kandydatowi nie toczy się postępolvanie o plzeslępslwo

ścigane z oskażenia publicz]ego lub postępou,anic dysc}'plinalne;

oś\ł'iadczenie. że kand}_dal nie był skazan,v pla\!omocnym WyIokicnl ua umyślne

pźestępstwo 1ub umyślne przcs1ępstwo skarbou,e:

clśrviadczet'ie. Że kandydat njc b-vł karan-Y zakazem pełnienia l'l"rnkcji zlviązanyclr

z clysponorł'anierrr śI'odlialni pub1iczlr1''ni, o ldóly11l mol{a !v art. Jl ust. l pkt 4 Llstawy Z

clnia l7 gr'udnia 200,1 r' o odpo\ł'iedzialności za t']anrszcnie dyscypliny 1lnansów

publiczr'r1,ch (Dz' U. z 20I'l l.,poz. I3I1 z póżn. zn1.);

oświtrclczenie o Clopełl]ieniu oborviązkrr. o któr}'m lno\la w arl. 7 usl. 1 i ust' 3a usta\lY z

dnir,r 18 paŹdzier'nika 2006 r' o ujawnianiu inforrnacii o dokuilentach Urgcnn\Ą'

bezpieczeństrł,a państwa Z lat 194'1-1990 oraŻ tleści tycl] dolQmcntó\ł' (T '.j. Dz' U' z 2017

r'. poz. 2186 z póżn' zfi. ) - \ł plzvpadlo kandłdata na dvlektora p]!LIj!Z]]qL!Zkqłl

ttrodzoneeo plzed 1 sierpllią]-9]2l;

poślviadczona przez L<andl,dirta ŻŻr Żgod]ość z oryginałenr kopia aktrr nadanic stopnil

naucZyciela lniano\!alrego Lttb dyp1omorł'ancgo yjrzyp4dkq!4u!Z.y!]!!4;

pośrł'iadr-zona przez kandvdata Za Zgodność z ot1''ginalem kopia L(ań} oceny prŻrc}']ub

occn) dorobku zawodo{ego w Drzr_rrfldku naucz}cielailrarlczr,cielaa ;

ośr.viac]czenie' że kand:'dat nie b'vł ukaralt'v karą d1'sc-vpl inarna. o któIej mowa \ł art' 76

ust. I usta\\,y z drlia 26 st,vcznia 1982 r. Larta Naucz,vcicla (L]. Dz. U. z2AI8 t.. poz..

967) lub w art' 140 ust' 1 usta\\Y Z dnia 27 lipca 2005 r' PIa\ło o szkol]lictwje \Ą } Ż\7) nr

( Dz' U. z 2aI7 l', poz.2183 Ż póŹn' z 
") 

rv przr,padkrr nauczvcie]a i nauczvciela

r)

m)

akademickiępo;

o) oś\łiŻrdczenie' że kandydal t'na pełną zdolt'tośc do czynnośoi plawn'vch ikożysta

z pelni pr'arł' publicznych;

p) oś\riłdczenie' Że ka]rd'Ydat rr1raza zgodę na |rze1\Ą'aEanie danych osoborłych zgodnie z

loŻporządzeiiei] PallarDentu ]]uropejskjcgo i Rad1'2016/679 z dnia 27 k\\ietnia 2016 r' u,

sprarł.ie ochronv osób 1izyczn1'ch \\'zwiąŻ]fu Ż pźetwaŻanicn danYch osoborł'ych irv
spralvie srvobodrrego plzepływ! 1akich danych oraz uchylenia dyrektywy s5/46/WE -

ogólrre rozporządzenie o oc]tonie clrrnych (RODO) i uslawą Zdnio 2ó cŻel\vca l97:1 r'

Kodeks procy (Dz. u' z 2a18 t' poz' 911 z późn''zt.'t''| \ł Zw. Z afi' 9lc ust' l Karr}'

\auczyciela rł, celu pl'Zeplowidzenia koŃulsu na stano\{isko dylekt()ra'



Na żądanie organu pro\ł'adzącego szkołę, kand,ldat jest obowiąZany ptzec]starł'ić oryginał)

doL(L]1ncitów. o któlych morva u'liL' d'g' L i rr:i'

v. Inf()rmacja o sposobi€ i terminic skladanił ofert oraz o Śposobie potviadomienia

kand)'datórv o tcrminic i micjscu przeprolvadz€Dia postępo\!anił konkursowcgo

1. lnformacja o sposobie i tcrminie s|(|'d'niźr olert:

1) olcńę.aleŻy złoŻyć 1v terminic do 13 lipca 20l8 r', lv Ża! oiętej kopercic z poduryn]

adfesc z\łTotn,vi'l i numcrerrr telelonu konlalito\łego kanc1'vdata onz z dopiskiem:

,,NIE OTWIER/1C" - KONKIIRS n k nd))dato r sttlrowisko !rcktotd

Przerlsz'kolł v Gotlzi nowie' l' Spoflowa 5' 9ó-126 Gotl;innóy'

*, jcdnej z poda,rych form:

' osobiście rv goclzinach ptac1' Urzędu Gniny w Godziano\łie od 7:30 do l5:]0

' pŹesłaó pocztą traclycyjnq a adles: UŹąd Gnriny rv Godzianorvie' rrl' Klonorva

5. 96 12ó Cioc]zianów (Se1o'ctariat. pokój l11. 20 )'

oleń nie sL(łada się N lbrnie elcL(tronioŻ1icj'

2) ol'erta. 1.16.3 11'pł1'nie clo Ulzędu Grnin)' rl Coclziano\łie po \ryżej wJmienio]iynl

1enninie. nie będZic rozpatly\łan'L

3) Za termilr złożenia ofert-v uznaje Się datę wpb'\u do sekclaliatu ur'zędlr

2. Informacja o sposobic połiadomienia kan'lydatót1 o tcrminie miejscu plzepIo$adzenia

postępo\rani'l konkursorvcgo.

I(onkurs plzeptorłac1zi komisja konkulsorva porvołarra przez Wójta Gnrin1' Godzien'''tt

o lenninie i nicjscu plzeplowaclzelia postępowania konkulsowego kand}daci Zoslanq

porł,iadonricni it'tclyrł idualnic'

K1''Ą)JJt -l l./J lc J'l Iol''\|lr\L / dol' ll-c'lIśl! l''l :ll' 'l'c '

Szczegółowych inlormacji dotycŻąc)'ch ko[ku'sll noŹrra uzyskać w UrZędZie Gl in'v \\'

Gorlzi:rnowie. trl' I(]orrorva 5' 96 l26 Go<1zianórv. pokój nI 14' teL'"ł6 8j1-] 1-2()'

1)

2)

3)


