Zarzqdzenie nr .r 12012
Burmistrza Miasta Sanoka
z dnia Y 5+yc=rno- z o r l

... ...
....... ................,.

w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 2
im.Krblowej Zofii w Sanoku przy ul.Jana I11 Sobieskiego 5
Na podstawie art. 5c pkt 2 i art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 wrzeinia 1991r. o
systemie oiwiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pbin. zm.) i art.7, ust.1, pkt 8 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 200 1r. Nr 142, poz. 1591 z p6in. zm.)
oraz rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 201 Or. w sprawie
regularninu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoly lub publicznej plac6wki oraz
trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373 z p6in.m.) zarzqdzam, co
nastqpuje:

Oglaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Nr 2 im.Krblowej Zofii w Sanoku
przy ul.Jana I11 Sobieskiego o treici stanowiqcej zalqcznik do rozporzqdzenia.

Ogloszenie zamieszcza siq:
1. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasta Sanoka,
2. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oiwiaty
w Rzeszowie,
3. na tablicy ogloszen Gminy Miasta Sanoka,
4. na tablicy ogloszen placbwek 04wiatowych Gminy Miasta Sanoka.

Wykonanie zarzqdzenia powierza siq Burmistrzowi Miasta Sanoka.

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania.

Zalqcznik do
Zarzqdzenia Nr !.I.?Q.!%
Burmistrza Miasta Sanoka
z dnia .4,.$~.~.4~,l?\0..20!.2~.

Burmistn, Miasta Sanoka
oglasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora
Gimnazjum nr 2 im.Krhlowej Zofii w Sanoku p n y ulJana 111 Sobieskiego 5
1.Do konkursu mode przystqpit osoba, kt6ra spelnia lqcznie nastepujqce wymagania:
1)jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;
2) ukoiiczyla studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjum;
3) ukoiiczyla studia wybsze lub studia podyplomowe z zakresu zarzqdzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarzqdzania oSwiatq, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie
plac6wek doskonalenia nauczycieli;
4) posiada co najmniej piecioletni sta2 pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
piqcioletni st& pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
5) uzyskala:
a) co najmniej dobrq ocenq pracy w okresie ostatnich pieciu lat pracy lub
b) pozytywnq ocene dorobku zawodowego w okresie roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywna, oceng pracy w okresie ostatnich
czterech lat pracy w szkole wydszej
- przed przystzpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
6) spelnia warunki zdrowotne niezbedne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;
7) nie byla karana karq dyscyplinarnq, o kt6rej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006r. Nr 97, poz.674 z p68n.m.), a w
~
o ktorej mowa w art. 140 ust. 1
przypadku nauczyciela akademickiego - k a r dyscyplinarng
ustawy z dnia 27 lipca 2005. - Prawo o szkolnictwie wy2szym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365
z pbhzrn), oraz nie toczy siq przeciwko niej postepowanie dyscyplinarne;
8) nie byla skazana prawomocnym wyrokiem za umySlne przestqpstwo lub umySlne
przestqpstwo skarbowe;
9) nie toczy siq przeciwko niej postepowanie o przestqpstwo Scigane z oskardenia
publicznego;
10) nie byla karana zakazem pelnienia funkcji zwipanych z dysponowaniem Srodkami
publicznymi, o ktorych mowa w art.3 1 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o
odpowiedzialnoSci za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14,
poz. 1 14 z p6in.zm.);
1 I ) ukoficzyla studia pienvszego stopnia lub studia wybsze zawodowe i posiada
przygotowanie pedagogiczne lub ukonczyla nauczycielskie kolegium jqzyk6w obcych,
posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjum i spelnia
wyrnagania okreSlone w ppkt 1 oraz 3-10;
12) osoba nie bqdqca nauczycielem, kt6ra spelnia lqcznie nastepujqce wymagania:
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym be wym6g ten nie dotyczy obywateli pahstw
czlonkowskich Unii Europejskiej, paiistw czl.onkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
Konferencji Szwajcarskiej,
b) ukoliczyla studia magisterskie,
c) posiada co najmniej piecioletni st& pracy, w tym co najmniej dwuletni st@ pracy na
stanowisku kierowniczym,

d) ma pelnq zdolnoSC do czynnoici prawnych i korzysta z praw publicznych,
e) nie toczy siq przeciwko niej postqpowanie Scigane z oskarzenia publicznego lub
postqpowanie dyscyplinarne,
f) spelnia wymagania okreSlone w ppkt 3,6, 8, 10;

2. Oferty os6b przystgpujqcych do konkursu powinny zawierad:
1) uzasadnienie przystqpienia do konkursu wraz z koncepcjq funkcjonowania i rozwoju
gimnazjum;
2) poiwiadczonq przez kandydata za zgodnoSC z oryginalem kopiq dowodu osobistego lub
innego dokumentu potwierdzajqcego tozsamoiC oraz poSwiadczajqcego obywatelstwo
kand ydata;
3) iyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajqcy w szczegolnoici
informacjq o:
- staiu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
- stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- staiu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nie
bqdqcej nauczycielem,
4) oryginaly lub poSwiadczone przez kandydata za zgodnoSC z oryginalem kopie
dokumentow potwierdzajqcych posiadanie wymaganego stazu pracy, o kt6rym mowa
w pkt 2, ppkt 3;
5) oryginaly lub poSwiadczone przez kandydata za zgodnoSC z oryginalem kopie
dokument6w potwierdzajqcych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu
ukonczenia studibw wyzszych lub Swiadectwa ukoliczenia studiow podyplomowych
z zakresu zarzqdzania albo Swiadectwo ukonczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu
zarzqdzania oiwiatsl;
6) zaiwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym;
7) oiwiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy siq postqpowanie o przestqpstwo
Scigane z oskarienia publicznego lub postqpowanie dyscyplinarne;
8) ~Swiadczenie,i e kandydat nie byt skazany prawomocnym wyrokiem za umyilne
przestqpstwo lub umyilne przestqpstwo skarbowe;
9) oiwiadczenie, ze kandydat nie by1 karany zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych z
dysponowaniem Srodkami publicznymi, o kt6rych mowa w art.3 1 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004r. o odpowiedzialnoSci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych
(D2.U.z 2005. Nr 14, poz. 114, z poin.zm.);
10)oiwiadczenie o dopelnieniu obowiqzku, o kt6rym mowa w art.7 ust. 1 i ust.3a ustawy
z dnia 18 paidziernika 2006r. o ujawnieniu inforrnacji o dokumentach organow
bezpieczenstwa panstwa z lat 1944- 1990 oraz treSci tych dokumentow (Dz.U.z 2007r.
Nr 63, poz.425, z p6in.zm) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoly;
11) oryginal lub poSwiadczonq przez kandydata za zgodnoSC z oryginatem kopiq aktu
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
12) oryginal lub poiwiadczonq przez kandydata za zgodnoSC z oryginalem kopiq karty
oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego;
13)oSwiadczenie,ze kandydat nie byl karany karq dyscyplinarnq, o kt6rej mowa w art.76
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006r. Nr 97, poz.674
z p6in.zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie
wyiszym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z p6in.zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego;

14) ~Swiadczenie,i e ltandydat ma pelnq zdolnoiC do czynnoici prawnych i korzysta z pelni
praw publicznych - w przypadku osoby nie bgdqcej nauczycielem;
1S)oSwiadczenie, i e kandydat wyraza zgodq na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2 2002r.
Nr 101, poz.926, z p6in.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
3. Oferty nalezy skladad w terminie do 23 stycznia 2012r. do godz. 15.00
w Biurze Obslugi Klienta
Urzqdu Miasta Sanolta
ul.Rynek 1
38-500 Sanok
w zamknietych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,,Konkurs na
stanowisko Dyrelttora Gimnazjum nr 2 im.Kr6lowej Zofii w Sanoku".

4. Konkurs przeprowadzi Komisja koilkursowa powolana przez Burmistrza Miasta Sanoka.
5 . 0 terrninie i miejscu przeprowaclzenia postqpowania konkursowego kandydaci zostanq
powiadomieni indywidualnie.

