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Zarząd Powi atu G rajews ki e g o
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 pułku
Strzelców Konnych w Grajewie, ul, Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo.

1.

Do konkursu moze przystąpić osoba, ktora spełnia wymagania okreslone w rozporządzenlu Ministra
Edukacji Narodowej zdnia 11 sierpnia 2017 r, w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadac osoba

zajmuląca stanowlsko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu,
Publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placowce
(Dz. U z2017 r,poz,1597).

2,

Oferty osob przystępujących do konkursu powinny zawieraó:
1) uzasadnienie przystąienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2) zYciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczegolnosci informację o:
stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
stazu pracy dyd aktyczne j - w przypad ku nauczyciela akademickiego, albo

stazu Pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym

3)

iebędącej

auczycielem,
oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
imię (imiona) i nazwisko,
n

-

w przypadku

osoby

n

datę i miejsce urodzenia,
obywatelstwo,

4)
5)

6)
7)
B)

9)

miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
Poswiadczone pr7-ez kandydata za zgodnosc z oryginałem kopie dokumentow potwierdzających
Posiadanie wymaganego stazu pracy, o ktorym mowa w pkt 2: swiadectw pracy, zaświadczeń
o zatrudnieniu lub innych dokumentow potwierdzających okres zatrudnienia;
Poswiadczone wzez kandydata za zgodnoścz oryginałem kopie dokumentow potwierdzających

Posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiow wyzszych lub
swiadectwa ukończenia studiow podyplomowych z zakresu zarządzania albo swiadectwa
ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzanla oswiatą,
poswiadczonąprzez kandydata za zgodnośc z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego
znajomoŚc języka polskiego, o ktorym mowa w ustawie zdnia7 pażdziernika ,1999 r. o języku
PoIskim(t j Dz,U.z2O1Br poz 931,zm.z2O1Br,poz,1669)-wprzypadkucudzoziemca;
PoŚwiadczonąprzez kandydata za zgodnośćz oryginałem kopię zaswiadczenie lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
oswiadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo scigane
z oskarzenia publicznego Iub postępowanie dyscyplinarne;
oŚwiadczente, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umys|ne przestępstwo
lub umyslne przestępstwo skarbowe;

oŚwiadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcli związanych
z dysponowaniem środkamipublicznymi, o ktorym mowa w ań. 31 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoścl za naruszenie dyscypliny finansow pubIicznych (t. j
Dz, U. z2O1B r, poz. 1458, zm. z2O1B r. poz, 1669, poz 1693, poz 2192),
11)oswiadczenieodopełnieniuobowiązku,oktorymmowawań.7ust. 1i3austawyzdnia
18 pażdziernika 2006 r, o ujawnianiu informacji o dokumentach organow bezpieczeństwa
państwa zlaI 1944-'1990 oraz tresci tych dokumentow (t. j Dz |. z2017 r, poz,2186, zm
z 2018 r, poz.53B, poz 650, poz. 651, poz 730, poz.1000, poz. 1349, poz,1669, poz 1735,
'10)

PoZ.2270,Z2019 r PoZ. B i9)-w przypadku kandydata na dyrektora szkoły urodzonego przed
1 sierpnia 1972r,,,
12) PoŚwiadczoną Przez kandydaIa za zgodnosć z oryginałem kopię aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyćiela;
13) PoŚwiadczoną przez kandydataza zgodnosc z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny
dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oŚwiadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinańą, o ktorej
mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r, - Karta Nauczyciela (t. j, bz. U, z 2018 r.
Poz.967,zm.z2O1B r. poz 2245)lub w ań 140 ust. 1 ustawy zdnia27 lipca2005 r - prawo
o szkolnictwie wyzszym (t, j, Dz U, z2O1B r poz 1668, zm, z2018 r, poz.2024 i 2245) _
w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15) oŚwiadczenie, że kandydat ma pełną zdolnośc do czynności prawnych i korzysta z pełnl praw
dniem

publicznych,

3.

OfeńY należy składac w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem
zwrotnYm i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoł Nr 2 im, 9 Pułku Strzelcow
KonnYch w Grajewie", w terminie do 1 marca 2019 r., na adres: Starostwo Powiatowe w Grajewie,
19-200 Grajewo, ul, Strazacka 68 (decyduje data wpływu do urzędu).

DoPuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Ofeńa taka powinna byc opatrzona
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zauianymepUAp
i

zawieraĆ elektroniczne kopie dokumentow wymaganych 1ako załączniki do oferty
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O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,
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