OGŁOSZENIE o KoNKURSIE
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ogłaszakonkurs na stanowisko dyrektora:
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ks. Jerzego Popiełuszki
w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sięnki ewicza 1,0l12.
1. Do konkursu moze przystąpić osoba, która spełnia wymagania do
publicznej
zajmowania
stanowiska
dyrektora
szkoły,
wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
27 puŹdziemtka 2009 r. w sprawie wymagań' jakim powinna
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół
i rodzajachpublicznych placówek (D,.U. Nr I84, poz. 1436z poźn.
zmJ.
2. oferta osoby przystępującejdo konkursu powinna zawięrac
a) uzasadnienie przystąlienia
konkursu
do
funkcjonowaniai rozwoju publicznej szkoły,

koncepcję

b) poświadczonąprzez kandydata za zgodnośó z oryginałem kopię
dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego
tozsamośó oraz poświadc
zaj ącego obywatelstwo kandydata,
c) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
w szczególnościinformację o :
- stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stazupracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,
albo
- stazu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczNm w przypadkuosoby niebędącejnauczycielem,.
d) oryginĄ
lub poświadczone przez kandydata
zgodność
potwierdzających posiadanie
Z oryginałem kopie dokumentów
Wymaganegostazu pracy,o którym mowa w lit. c,
za zgodnośó
e) oryginaĘ lub poświadczonę przez kandydata
z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie
wymaganego wyksńat'cenia, w tym dyplomu ukończenia studiów

wyŻsrych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu
esu zarządzania oświatą
kwal i fi kacyjnego z zaL<r
0 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku kierownrczym,
g) oświadczenie,ze przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
o przestępstwo ścigane Z oskarzeniapublicznego lub postępowanie
dyscyplinarne,
h) oświadczenie,ie kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem
za umyślneprzestępstwolub umyślneprzestępstwoskarbowe,
i) oświadczenie,ze kandydat nie był karany zakazem pełnieniafunkcji
związanych z dysponowaniem środkamipublicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialnościza naruszenie dyscypliny finansów publicznych
( t j . D z . I J . 2 2 0 1 3r . p o z . 1 6 8 ) ,
j) oświadczenieo dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.
1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października2006 roku o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z Lat
1944-1990oraz treścitych dokumentow(tj. Dz. U. z 20|3 r. poz.
1388)- w przypadku kandydatana dyrektora szkołypublicznej,
za zgodność
k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata
z oryginałemkopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego
lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
1) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność
karty oceny pracy lub oceny dorobku
z oryginałem kopię
zawodowego w prĄIpadkunauczyciela i nauczycielaakademickiego,
m) oświadczenie,żrckandydat nie był karany karą dyscyplinamą,o ktorej
mowa w art. 76 ust.l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta
Nauczyciela (tj. Dz. rJ. z 2Ol4 r. poz. 191) lub w art. 140 ust. 1
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie v,ryzszym
(tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z pozn. zm.) w przypadku nauczyctela
i nauczycielaakademickiego,

do czynnościprawnych
ze kandydatma pełnązdolność
n) oświadczenie,
i korzysta z pełnipraw publicznych - w przypadku osoby niebędącej
nauczycielem,
o) oświadczenie,ze kandydat wyraŻa zgodę na przetwatzanie danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia |997 r. o ochronie
danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 10l, poz. 926 z poźn.zm)
w celach przeprowadzęniakonkursu na stanowiskodyrektora.
Informuję, ze na iądanie organu prowadzącego kandydaci zobowiązani są
do przedstawienia orygtnałowdokumentów pkL 21it. b' d, e, k i 1 niniejszego
ogłoszenia.
sktadaćw zamkniętych kopertachz podanym imieniem
3. oferty na|eżry
i nazwiskiem, adresemzwrotnym oraz telefonemoferentaz dopiskiem
na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkoł
)) Konkurs
PonadgimnazjaInychNr 4 im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie
oferty naleĘ składać
Trybunalskim ul. Sienkiewicza I0lI2,,
w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia osobiście
w budynku Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasazu
Karola Rudowskiego 10, (w Punkcie Informacyjnym-parter)w dniach
pracyurzędu w godzinach730-1530,Iubzapośrednictwempoczty na
adres: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300Piotrków Trybunalski.
Konkurs przeprowadzikomisja konkursowapowołanaprzez:
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
o terminie i miejscu przeprowadzeniapostępowaniakonkursowego kandydaci
zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydat zgłasza się na konkurs
z dokumentemtozsamości.

