OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA
SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 SKT nr 156 STO W ZIELONEJ GÓRZE
§ 1. Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 156 Społecznego Towarzystwa Oświatowego z
siedzibą w Zielonej Górze, ul. Władysława IV 1, ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Społecznej
Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze.
§ 2. Do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły może przystąpić:
1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany;
2) osoba niebędąca nauczycielem posiadająca doświadczenia w kierowaniu bądź administrowaniu
placówką oświatową
§ 3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły
zawierającą w szczególności:
a) priorytety działalności szkoły,
b) precyzyjne określenie terminu realizacji zadań przedstawionych w koncepcji, przypadających
w okresie 5 - letniej kadencji w kontekście założeń organizacyjnych i prawnych szkoły,
c) źródła finansowania działalności szkoły z określeniem kwot i źródeł zewnętrznych,
d) program optymalizacji wydatków szkoły,
e) sposób zarządzania i rozwoju bazy oraz wyposażenia szkoły,
f) miejsce

programu

pracy

szkoły

w

programach

zewnętrznych,

w

szczególności

w procesie integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej,
g) sposób mierzenia i oceny realizacji koncepcji;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający, w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej
nauczycielem,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów
wyższych

lub

świadectwa

ukończenia

studiów

podyplomowych

z

zakresu

zarządzania

albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą prowadzonych
zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
6) zaświadczenie

lekarskie o

braku

przeciwwskazań

zdrowotnych

do

wykonywania

pracy

na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie,

że

kandydat

nie

był

karany

zakazem

pełnienia

funkcji

związanych

z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);
10) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy
lub ocena dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
12) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której 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 późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2012 r., poz. 572 – tekst jednolity z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw
publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 - z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
§ 4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (ewentualnie
z danymi teleadresowymi, tj. numerem telefonu, adresem e-mail) i dopiskiem „Konkurs na stanowisko
dyrektora” do dnia 25 czerwca 2013 r., osobiście w siedzibie szkoły ul. Władysława IV 1 2 Zielonej
Górze w godz.8-15 lub listem poleconym na adres: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zielonej
Górze ul. Władysława IV 1 , 65 - 229 Zielona Góra.
§ 5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego każdy z kandydatów
zostanie powiadomiony telefonicznie, pocztą elektronicznie bądź pisemnie.

