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UCHWALA Nr .

.

ZARZADU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia^..bsfeb.te . 2012 roku
w
sprawie
ogloszenia
konkursu
na
stanowisko
dyrektora
Ogolnoksztalc^cych i Zawodowych w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 13

Zespohi

Szkol

Na
podstawie
art. 32
ust.2
pkt.5
ustawy
z
dnia
5
czerwca
1998 roku
o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 zm. og}.: Dz. U. z 2002r. Nr.23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568,
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.
675, z 201 Ir. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887), art. 36a ust 1 i 2, w zwia^zku z art. 5c
pkt.2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku o systemic oswiaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 zm.
og}.: Dz. U z 2004r. Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020,
Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658,
z 2007r.Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292, Nr 180,
poz. 1280, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31 poz.
206, Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857,
z 201 Ir. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206), Rozporza_dzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 201 Or. w sprawie regulaminu konkursu na dyrektora
publicznej szkofy lub publicznej placowki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60 poz. 373 zm.
ogt.: Dz. U. z 201 Ir. Nr 254, poz.1525) oraz Rozporza_dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 27
pazdziernika 2009r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac osoba zajmuja_ca stanowisko dyrektora
oraz inne stanowisko kierownicze w poszczegolnych typach publicznych szko} i rodzajach publicznych
placowek (Dz. U. nr 184, poz. 1436 zm. og}.: Dz. U. z 2011r. Nr 254 poz.1526)
uchwala si£ co nast^puje:

§ 1.

Zarzajd Powiatu Bydgoskiego oglasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespohi Szkot
Ogolnoksztatca^cych i Zawodowych w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 13.

§ 2.

Tresc ogloszenia stanowi zata_cznik uchwaly.

§ 3.

Wykonanie uchwaly powierza sie_ Staroscie Bydgoskiemu.

§ 4.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podji?cia.

Czlonkowie
iczajsy
iktu Bydgoskiego

Bydgoski
h Porzych

Uyrekior
%dziafu Edukacji Kutlury i Sporto
MdfidStrqk

Uzasadnienie
Dyrektorowi Zespotu Szkol Ogolnoksztalca_cych I Zawodowych

w Solcu Kujawskim

powierzone zostalo stanowisko dyrektora do dnia 31 sierpnia 2012r.
Stanowisko dyrektora szkoly powierza organ prowadza_cy, a kandydata na stanowisko dyrektora
wylania sie_ w ramach konkursu. W celu wylonienia kandydata na w/w stanowisko ogloszono
konkurs, a ogloszenie o konkursie umieszczone zostalo na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogloszen Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.
W wyznaczonym terminie ofert§ na konkurs zlozyi jeden kandydat, jednak konkurs nie zostal
rozstrzygniejy z przyczyn formalnych.
W zwiazku z powyzszym, ponowne ogloszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespolu
Szkol Ogolnoksztalca_cych i Zawodowych w Solcu Kujawskim jest uzasadnione.

Zaiacznik do Uohwaly Nr
Zarza_du Powiatu Bydgoskiego
zdnia
2012r

Starosta Powiatu Bydgoskiego
oglasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespotu Szkot Ogolnoksztalc^cych i Zawodowych
w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 13
I. Do konkursu moze przystapic osoba, ktora spelnia wymagania okreslone w rozporza_dzenia
Ministra Edukacji Narodowej z 27 pazdziernika 2009 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiadac osoba zajmuja_ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze w poszczegolnych typach publicznych szkol i rodzajach publicznych
placowek (Dz. U. nr 184, poz. 1436 ze zm.).
n. Oferty osob przystgpuj^cych do konkursu powinny zawierac:
1) uzasadnienie przystapienia do konkursu oraz koncepcje_ funkcjonowania i rozwoju zespolu
szkol;
2) poswiadczona_ przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie_ dowodu osobistego
rub innego dokumentu potwierdzaja_cego tozsamosc oraz poswiadczajajsego obywatelstwo
kandydata;
3) zyciorys z opisem przebiegupracy zawodowej, zawieraja_cy w szczegolnosci iirfbrmacje. o:
- stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego
- stazu pracy, w tym stazu na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby
nieb§da_cej nauczycielem.;
4) oryginaly lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie dokumentow
potwierdzaja_cych posiadanie wymaganego stazu pracy o ktorym mowa w pkt.3;
5) oryginalow lub poswiadczonych przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopi§
dokumentow potwierdzaja_cych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu
ukonczenia studiow wyzszych lub swiadectwa ukonczenia studiow podyplomowych
z zakresu zarza_dzania albo swiadectwa ukonczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu
zarzajizania oswiataj
6) zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym;
7) oswiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy sie_ postepowanie o przest^pstwo scigane
z oskarzenia publicznego lub postejowanie dyscyplinarne;
8) oswiadczenie, ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne
przestepstwo lub umyslne przestejpstwo skarbowe;
9) oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwiazanych
z dysponowaniem srodkami publicznymi, o ktorym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z pozn. zm.);
10) oswiadczenie o dopelnieniu obowia;zku, o ktorym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3 a ustawy
z dnia 18 pazdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organow
bezpieczefistwa panstwa z lat 1944-1990 oraz tresci tych dokumentow (Dz. U. z 2007 r.
Nr 63, poz. 425, z pozn. zm.);
ll)oryginal lub poswiadczona przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopia aktu nadania
stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

12) oryginai lub poswiadczona przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopia karty oceny
pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego;
13) oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany kara_ dyscyplinarnaj o ktorej mowa w art. 76 ust. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z pozn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyzszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pozn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego;
14) oswiadczenie, ze kandydat ma pelna_ zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z pelni
praw publicznych - w przypadku osoby niebe_dajsej nauczycielem;
15) oswiadczenie, ze kandydat wyraza zgode_ na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z pozn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
III. Oferty nalezy skladac w zamkni^tych kopertach, z podanym imieniem i nazwiskiem,
adresem zwrotnym i nr telefonu oraz z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko dyrektora
Zespohi Szkol Ogolnoksztalc^cych i Zawodowych w Solcu Kujawskim,
ul. 23 Stycznia 13", w terminie do 24 maja 2012r. na adres: Starostwo Powiatowe,
Wydzial Edukacji, Kultury i Sportu, 85-066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3.
IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez Zarzaji Powiatu Bydgoskiego.
V. O terminie i miejscu przeprowadzenia post^powania konkursowego kandydaci zostanq.
powiadomieni indywiduahiie.

