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Zarządu Powiatu Nowodworskiego

zarząd Powiatu Nowodworskiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących
ul. Starzyńskiego 10,05-190 Nasielsk
1. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 pażdziernika 2009r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach
publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Oz.U.Nr 184
poz. 1436 z 2009r).
2. Oferty osób przvstepulacych
do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania
i rozwoju szkoły lub placówki,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności
informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu
pracy dydaktycznej- w przypadku nauczyciela akademickiego,
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz
dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia w przypadku osoby będącej nauczycielem,
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie
wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku
osoby nie będącej nauczycielem,
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu
zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu
zarządzania oświatą,
6) ocenę pracy, o której mowa w §1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 27 października 2009r.w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 184, poz.1436)
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym (druk zaświadczenia Dz. U. z 1996r. Nr 69,
poz.332.
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w
art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela ( Dz. U. Z 2006r.
Nr 97, poz.674 z późno zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu
postępowanie dyscyplinarne,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie
oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji
kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym
mowa wart. 32 ust.2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. Z 2005r. Nr 14 poz. 114 z późno zm.).
11) oświadczenie ,że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z art.23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz.926 z późno zm.) w celach przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora .

3. Wszystkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny
być własnoręcznie podpisane, a w przypadku składania kopii
dokumentów konieczne jest poświadczenie za zgodność z oryginałem.
4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem
zwrotnym i dopiskiem" Konkurs na kandydata na dyrektora Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Nasieisku"
w terminie do 14.04.2010r.na adres Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10.
5. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez zarząd
Powiatu Nowodworskiego.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.04.2010r.ogodz. 1000
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Maz.
ul. Mazowiecka 10.

