
Zarz^dzenie Nr 38/2013 
Wojta Gminy Zaklikow 

z dnia 6 czerwca 2013 roku 

w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespolu Szkol 
w Zdziechowicach oraz przyjfcia regulaminu konkursu. 

Na podstawie art. 5c pkt 2 i art. 36 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku 
0 systemic oswiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz § 1 
ust. 1 i 2 Rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku 
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoly lub publicznej 
placowki oraz trybu pracy komisji konkursowej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 
373, ze zm.) zarz^dzam, co nast^puje : 

§ 1 . 
Oglasza si? konkurs na stanowisko dyrektora: 

Zespolu Szkol w Zdziechowicach, Zdziechowice I I , Gmina Zaklikow 

§2 . 
Ustala si? wzor ogloszenia o konkursie stanowi^cy zal^cznik Nr 1 do zarz^dzenia. 

§ 3 . 
Ustala si? regulamin konkursu stanowi^cy zal̂ ^cznik Nr 2 do zarz^dzenia. 

§4 . 
Wykonanie zarz^dzenia powierza si? Dyrektorowi Gminnego Zespolu Ekonomiczno -
Administracyjnego Szkol w Zaklikowie 

§ 5 . 
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

W O J T p M l N Y 



Zat^cznik Nr 1 
do Zarz^dzenia Nr 3 8/2013 
Wojta Gminy Zaklikow 
z dnia 6 czerwca 2013 r. 

WOJT GMINY Z A K L I K O W 
OGLASZA KONKURS 

NA STANOWISKO D Y R E K T O R A 
Zespolu Szkol w Zdziechowicach 

1. Do konkursu moze przystqpic osoba, ktora spelnia wymagania okreslone 
w Rozporzqdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 pazdziemika 2009 r. 
w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac osoba zajmujqca stanowisko dyrektora 
oraz inne stanowisko kierownicze w poszczegolnych typach publicznych szkol i rodzajach 
publicznych placowek (Dz. U. 2009, Nr 184, poz. 1436, ze zm.). 

2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 4 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej 
szkoly lub publicznej placowki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2010, Nr 
60, poz. 373, ze zm.) oferty osob przystqpujqcych do konkursu powinny zawierac: 

1) uzasadnienie przystqpienia do konkursu oraz koncepcjq funkcjonowania i rozwoju 
publicznego przedszkola, publicznej szkoly lub publicznej placowki, 

2) poswiadczonq przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopi^ dowodu osobistego 
lub innego dokumentu potwierdzajqcego tozsamosc oraz poswiadczajqcego 
obywatelstwo kandydata, 

3) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodbwej, zawierajqcy w szczegolnosci 
informacjq o: 
- statu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo 
- statu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego, albo 
- statu pracy, w tym statu pracy na stanowisku kierowniczym — w przypadku osoby 
niebqdqcej nauczycielem, 

4) oryginaty lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie 
dokumentow potwierdzajqcych posiadanie wymaganego statu pracy, o ktorym mowa 
w lit. c, 

5) oryginaty lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie ' 
dokumentow potwierdzajqcych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym 
dyplomu ukohczenia studiow wytszych lub swiadectwa ukohczenia studiow 
podyplomowych z zakresu zarzqdzania albo swiadectwa ukonczenia kursu 
kwalifikacyjnego z zakresu zarzqdzania oswiatq, 

6) zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy 
na stanowisku kierowniczym, 

7) oswiadczenia, te przeciwko kandydatowi nie toczy siq postqpowanie o przestqpstwo 
scigane z oskartenia publicznego lub postqpowanie dyscyplinarne, 

8) oswiadczenia, te kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne 
przestqpstwo lub umyslne przestqpstwo skarbowe, 

9) oswiadczenia, te kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych 
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, ze zm.) 

10) oswiadczenia o dopelnieniu obowiqzku, o ktorym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy 
z dnia 18 pazdziemika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organow 
bezpieczenstwa pahstwa z lat 1944—1990 oraz tresci tych dokumentow 



(Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, ze zm.) — w przypadku kandydata na dyrektora 
publicznej szkoly, 

11) oryginal lub poswiadczonq. przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopiq aktu 
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego — w przypadku 
nauczyciela, 

12) oryginal lub poswiadczonq przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopiq karty 
oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela 
i nauczyciela akademickiego, 

13) oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany karq dyscyplinarnq, 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, ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo 
0 szkolnictwie wyzszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) — w przypadku nauczyciela 
1 nauczyciela akademickiego, 

14) oswiadczenie, ze kandydat ma pelnq zdolnosc do czynnosci prawnych ikorzysta 
zpelnipraw publicznych — w przypadku osoby niebqdqcej nauczycielem, 

15) oswiadczenie, ze kandydat wyraza zgodq na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 
z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926, ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora. 

3. Oferty nalezy skladac do Gminnego Zespolu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkol 
w Zaklikowie, I piqtro, pokoj 19, tel. 15 842 00 71 w zamkniqtych kopertach z podanym 
adresem zwrotnym i dopiskiem „ Konkurs na stanowisko dyrektora Zespolu Szkol 
w Zdziechowicach " w terminie od dnia ukazania si^ ogloszenia do dnia 25 czerwca 2013 
roku do godziny 15.00. 

4. Informacja o ogtoszonym konkursie zamieszczona b^dzie na: 
a) tablicy ogloszeti, stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urz?du 

Gminy Zaklikow, ul. Zachodnia 15, adres strony internetowej 
http://www.zaklikow.pl, 

b) tablicach ogloszeri w szkolach i przedszkolach, dla ktorych organem prowadzqcym 
jest Gmina Zaklikow, 

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez Wojta Gminy Zaklikow. 
6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postqpowania konkursowego kandydaci zostanq 

powiadomieni indywidualnie. 

W 6 J T / G M ! N Y 

Wojcik 



Zal^cznik Nr 2 
do Zarz^dzenia Nr 3 8/2013 
Wojta Gminy Zaklikow 
z dnia 6 czerwca 2013 r. 

Regulamin konkursu na stanowisko 
dyrektora Zespolu Szkol w Zdziechowicach 

§1 
Na podstawie art. 36 a ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemic oswiaty (tj. DZ. U. 
z 2004 roku Nr 256, poz.2572, z pozn.zm), rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora 
publicznej szkoly lub publicznej placowki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. 
U.2010, Nr 60, poz. 373, ze zm.), oraz rozporzqdzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 27 pazdziemika 2009r. w sprawie wymagan, jakim powiima odpowiadac osoba 
zajmujqca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczegolnych 
typach szkol i placowek (Dz. U. Nr 184 , poz. 1436, z pozn. zm.) przyjmuje si? regulamin 
konkursu. 

§2 
Kandydaci przystgpuj^cy do konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoly 
lub publicznej placowki zobowiqzani sq przedlozyc w wymaganej formie dokumenty 
wymienione w § 1 ust. 2 pkt. 4 lit. a - lit. o rozporzqdzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko 
dyrektora publicznej szkoly lub publicznej placowki oraz trybu pracy komisji 
konkursowej (Dz. U. 2010, Nr 60, poz. 373, ze zm.). 

§3 
Oferty nalezy skladac, na adres wskazany w ogloszeniu, w zamkni?tych kopertach 
z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespolu 
Szkol w Zdziechowicach" w terminie od dnia ukazania si^ ogloszenia do dnia 25 
czerwca 2013 roku do godziny 15**". 

§4 
1. Wojt Gminy Zaklikow powoluje Komisjg i wyznacza przewodniczqcego komisji 

konkursowej, ktory kieruje jej pracami. 
2. Przewodniczqcy komisji ustala termin i miejsce posiedzenia komisji, o czym 

powiadamia na pismie czlonkow komisji oraz kandydatow, nie pozniej niz na 7 dni 
przed terminem posiedzenia. 

3. Posiedzenie komisji odbywa si? nie pozniej niz w ciqgu 14 dni roboczych od uplywu 
terminu skladania ofert przez kandydatow, wskazanego w ogloszeniu konkursu. 

4. Prace komisji sq prowadzone, jezeli w posiedzeniu bierze udzial, co najmniej 2/3 jej 
czlonkow. 

§5 
1. Komisja, na podstawie zlozonej oferty, podejmuje uchwal? o dopuszczeniu lub 

odmowie dopuszczenia kandydata do post?powania konkursowego. Uchwala zapada 
zwyklq wi?kszosciq glosow w glosowaniu jawnym. W przypadku rownej liczby 
glosow glos decydujqcy nalezy do przewodniczqcego komisji. 



2. Komisja podejmuje uchwal? o odmowie dopuszczenia kandydata do post?powania 
konkursowego, jezeli: 

1) oferta zostala zlozona po terminie; 
2) oferta nie zawiera wszystkich dokumentow wskazanych w ogloszeniu konkursu; 
3) z oferty wynika, ze kandydat nie spelnia wymagan wskazanych w ogloszeniu 

konkursu. 
3. Czynnosci komisji, o ktorych mowa w ust. 1, odbywajq si? bez udzialu kandydatow. 

Po ich zakonczeniu przewodniczqcy komisji informuje ustnie kandydatow 
o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia do post?powania konkursowego. 

§5 
1. Kandydat, ktoremu odmowiono dopuszczenia do post?powania konkursowego ma 

prawo, w terminie 3 dni od otrzymania ustnej informacji, zlozyc do przewodniczqcego 
komisji konkursowej wniosek o podanie przyczyny odmowy. 

2. Przewodniczqcy komisji konkursowej w ciqgu 7 dni od dnia zlozenia wniosku, jest 
zobowiqzany poinformowac na pismie kandydata o przyczynach odmowy 
dopuszczenia go do post?powania konkursowego. 

§6 
Komisja, po rozmowie z kazdym z kandydatow dopuszczonych do post?powania 
konkursowego, dokonuje ich mer5l:orycznej oceny. Ocenie podlega w szczegolnosci 
przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznego 
przedszkola, publicznej szkoly lub publicznej placowki. Czlonkowie komisji mogq 
zadawac kandydatom pytania. 

§7 
1. Kandydat na stanowisko dyrektora jest wylaniany przez komisj? konkursowq w wyniku 

tajnego glosowania. Kazdy z czlonkow komisji dysponuje jednym glosem. 
2. Zostaje wyioniony ten kandydat, ktory otrzyma bezwzgl?dnq wi?kszosc glosow obecnych 

czlonkow komisji. 
3. Jesli pierwsze glosowanie nie wyloni kandydata, a do konkursu przystqpilo, co najmniej 

dwoch kandydatow, to komisja przeprowadza drugie glosowanie. Do drugiej tury 
przechodzq dwaj kandydaci, ktorzy uzyskali najwi?cej glosow, a jezeli wedlug powyzszej 
zasady nie mozna wylonic dwoch kandydatow, wszyscy kandydaci, ktorzy uzyskali dwie 
najwi?ksze liczby glosow. Konkurs jest rozstrzygni?ty, jezeli w drugim glosowaniu jeden 
z kandydatow uzyskal wi?kszq niz inni kandydaci liczb? glosow. 

4. Jezeli w drugim glosowaniu kandydat nie zostanie wyioniony zgodnie z ust. 2, komisja 
konkursowa zarzqdza jeszcze jedno glosowanie wedlug regul okreslonych w ust. 3 albo 
stwierdza nierozstrzygni?cie konkursu. 

§8 • 
Po przeprowadzonym konkursie, organ prowadzqcy publicznq szkol? lub publicznq placowk? 
zatwierdza konkurs albo uniewaznia konkurs i zarzqdza ponowne jego przeprowadzenie. 

§9 
1. Uniewaznienie konkursu ma miejsce wowczas, gdy: 
1) nast^ilo nieuzasadnione niedopuszczenie kandydata do post?powania konkursowego, 
2) post?powanie konkursowe bylo przeprowadzone bez wymaganego udzialu 2/3 

czlonkow komisji konkursowej. 



3) naraszona zostala tajnosc glosowania, z wylqczeniem podejmowanej w glosowaniu 
jawnym uchwaly o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do 
post^powania konkursowego, 

4) innych nieprawidlowosci, ktore mogly mice wplyw na wynik konkursu. 

§10 
1. Z posiedzenia komisji sporzqdza si? protokol, ktory podpisujq obecni na posiedzeniu 

czlonkowie komisji. 
2. Protokol zawiera w szczegolnosci: 

1) informacj? o skladzie komisji; 
2) imiona i nazwiska kandydatow; 
3) uchwal? o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydatow do dalszego 

post?powania konkursowego wraz z podaniem przyczyn odrzucenia ofert; 
4) informacj? o rozmowach przeprowadzonych z kandydatami, pytania zadane 

kandydatom w czasie post?powania konkiirsowego oraz informacj? o udzielonych 
odpowiedziach; 

5) informacj? o liczbie glosow uzyskanych przez poszczegolnych kandydatow w 
kolejnych glosowaniach; 

6) informacj? o wyniku post?powania konkursowego. 

§11 
1. Po zakonczeniu obrad komisji przewodniczqcy komisji niezwlocznie powiadamia 

organ prowadzqcy publicznq szkol? o wyniku post?powania konkursowego oraz 
przekazuje temu organowi dokumentacj? post?powania konkursowego. 

2. Organ prowadzqcy publicznq szkol? zatwierdza konkurs albo uniewaznia konkurs i 
zarzqdza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia: 

1) nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do post?powania konkursowego; 
2) przeprowadzenia przez komisj? post?powania konkursowego bez wymaganego 

udzialu 2/3 jej czlonkow; 
3) naruszenia tajnosci glosowania, z zastrzezeniem § 5 ust. 1; 
4) innych nieprawidlowosci, ktore mogly miec wplyw na wynik konkursu. ^ 

§12 
Jezeli do konkursu nie zglosi si? zaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyloniono 
kandydata, organ prowadzqcy powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie 
kandydatowi, po zasi?gni?ciu opinii rady pedagogicznej szkoly. 

W O J T j p M I N Y 

mgr int. ZUiifiaw Wjjcilc 


