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OGŁOSZEN|E O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej
uI. Piastowska 40

43-300 Bielsko-Biała

Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-
Dziedzicach, ul. Traugutta 11

l. Do konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno^
Pedagogicznejw Czechowicach - Dziedzicach moze przystąpić osoba, ktora spełnia
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba
zĄmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym
przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej
oraz publicznej placowce (Dz,U. z2017 r. poz.1597).

ll. Ofeńy osob przystępujących do konkursu powinny zawierać :

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania
i rozwoju Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach
- Dziedzicach;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierĄący w szczególności
informację o: stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo stazu
pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stazu
pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby
n iebędącej nauczycielem ;

3) oświadczenie zawieralące następujące dane osobowe kandydata: imię
(imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce
zamieszkania (adres do korespondencji) ;

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentow
potwierdzających posiadanie wymaganego stazu pracy, o ktorym mowa
w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów
potwierdzających okres zatrud n ien ia ;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentow
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu

, ukończenia studiow wyzszych lub świadectwa ukończenia studiow
podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu
kwa l if i kacyj n e g o z zakr esu zarządzani a oświ atą ;

6) poświadczoną pzez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu
potwierdzającego znajomośc języka polskiego, o którym mowa w ustawie

,z dnia 7 pażdziernika 1999 r. o języku polskim (t, j. Dz.U, z2011 r. nr 43,poz.
224 zpożn. zm.) - w przypadku cudzoziemca;



7) poświadczoną przez kandydata za zgodnośó z oryginałem kopię
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazan zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarzenia publicznego lub postępowanie
dyscyplinarne;

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

10)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o ktorym mowa
w ań. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
zanaruszenie dyscypliny finansów publicznych (t j Dz.U. z2017 r. poz. 1311

z pożn-zm,);
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 'l iust, 3a

ustawy z dnia 18 pażdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organow bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 olaz treści tych
dokumentow (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2186 z póżn. zm.) - w przypadku
kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem
'1 sierpnia 1972 r,;

12) poświadczoną przez kandydata zazgodność z oryginałem kopię aktu nadania
stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w przypadku
nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię kańy oceny
pracy lub oceny dorobku zawodowego w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, ze kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Kańa
Nauczyciela (t. j. Dz.U. z2017 r, poz, 1189 zpożn,zm.) lub w art. 140 ust.1
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r, - Prawo o szkolnictwie wyzszym (t. j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2183, z pożn.zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego;

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw publicznych;

16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (t j Dz,U. z 2016 r,, poz. 922 z pożn. zm.) w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora.

lll Ofeńy należy składać w zamkniętych kopeńach z podanym adresem
zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego kandydata i dopiskiem:

,,Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-
Ped agog icznej w Czechowicach- Dziedzicach"

w terminie do dnia 4 czerwca 2018 r. do godz. 1515 na adres:

starostwo powiatowe
Wydział Edukacji
ul. Piastowska 40

43-300 Bielsko-Biała



Kon ku rs zostan ie przep rowadzony przez kom isję kon ku rsową powołan ą przez:

ZARĄD PoW|ATU W BIELSKU-BIAŁEJ

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci
zostaną poinformowani stosownym pismem przesłanym na wskazany adres.


