
Zarządzenie Nr 1 98/2020
Burmistrza Miasta Kwidryna

z dnia 28 maja 2020 r,

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora SzkoĘ Podstawowej nr 4 im. Adama
Mickiewicza w Kwidrynie prry ul. Warszawskiej 13.

Na podstawie art, 63 ust. 10 w zw. z art,29 ust, l pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia ż016 r. - Prawo oświatowe
(Dz. U. z2019r.poz,1l48; poz. l078; poz. 1ż87;poz. l680; poz. 168l; poz, 1818; poz.2197;poz,2248;zm.
zż020r.poz.374)oraz§ l ust. l iust.5 RozporządzeniaMinistraEdukacjiNarodowej zdnia ll sierpnia20l7
r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły
podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji
konkursowej (Dz.U. zż017 r. poz. 1587 zm, z20l9 r, poz. 1634) zarządzam, co następuje:

§1.

Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza

w Kwidzynię przy ul. Warszawskiej 13.

§2.

Do konkursu możę przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone w pkt\l lub w pkt 2 lub

w pkt 3:

l) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym oraz:

a) posiada wyksźałcenie wyższe i fftuł zawodowy magister, magister inĄnier lub równorzędny, oraz

przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

b) ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia

podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia naucrycieli,

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni

staz pracy dydaktycznej na stanowisku nauczycięla akademickiego,

d) uzyskała przed prrystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:

_ co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

_ pozyrywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

- w przypadku nauczyciela akadęmickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech

lat pracy w uczelni,

e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierownicryffi,

f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta zpełni praw publicznych,

g) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia

26 sĘcznia 1982 r, Karta Nauczyciela (Dz, U. z ż018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz, 730

i 1287), a w przypadku nauczyciela akademickiego -karą dyscyplinarną, o której mowa w art. ż76

ust. 1 ustawy z dnia2O lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. poz. 1668



zpóżn. zm.), lubkarądyscyplinarną,októrejmowawart. l40ust. 1ustawyzdnia27 lipca2005r.

- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 20|7 r. poz. 2183 z poźn. zm.), oraz nie toczy się

przeciwko niej postępowanie dyscyp|inarne,

h) nie była skazana prawomocnym wyfokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

skarbowe,

i) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżęnia publicznego,

j) nie była karana zakazęm pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

o którym mowa w art.31 ust. l pkt 4 ustawy zdnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za

naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. l 3 1 1 ),

k) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość ięzyka polskiego poświadczoną na zasadach

określonych w ustawie z dnia 7 paździemika 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z ż019 r, poz. l 480),

ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na

kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym językapolskiego;

2 ) n iebędąca nauczyc ie lem, spełn iaj ą ca łącznie następ uj ące wymagan ia :

a) posiada obyrłatelstwo polskie, z Ęm że lvymóg ten nie doĘczy obywateli państw członkowskich

Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcąrskiej;

b) posiada wyksźałcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inĄnier lub róWnorzędny;

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staz pracy na stanowisku

kierownicz}m;

d) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

postępowanie dyscypl inarne;

e) spełnia wymagania określone w pkt1 lit. b, e, f, h, j i k.

3) jest naucrycielem mianowanym lub dyplomowanym spełniającym wymagania określone w pkt 1,

z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny

dorobku zawodowego:

a) zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu

administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji AĄstycznej, Centralnej Komisji

Egzam inacyj nej i okręgowych kom i sj ach egzaminacyj nych l ub

b) zatrudnionym na stanowisku innym niż określone w pkt 3 lit. a, na którym są realizowane zadania

z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum

Edukacji Arrystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach

egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zaktesu oświaty

w urzędzie organu administracji samorządowej, lub

c) urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy

zdnia23 mala 199l r. o związkach zawodowych (Dz. U.z2015 r. poz.l881).



§3.

1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawięraó,.

l) uzasadnienie prrystąpięnia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozrvoju publicznej SzkoĘ

Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Kwidzynie;

2) Ęciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególnoŚci informację o:

a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczycięla albo

b) stażu pracy dydakĘcznej _ w przypadku nauczyciela akademickiego;

b) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym * w przypadku osobY niebędącej

nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) datę imiejsce urodzenia,

c) obywatelstwo,

d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadc zonę przęz kandydata za zgodnośó z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające Posiadanie

wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadęctw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub

innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia] r

5) poświadc zonę przezkandydata za zgodnośó z oryginałem kopie dokumentów potwierdZające posiadanie

wymaganego wyksźałcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego

stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadęctwa ukończenia studiów podyplomowych

z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego Z zakresu zarządzania

oświatą;

6) w przypadku cudzoziemca - poświadczo ną przęz kandydata za zgodnośó z oryginałem koPię:

e) dokumentu potwierdzającego znajomośó jęrłka polskiego, o którym mowa w ustawię z dnia

7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z ż0l9 r. poz. 1 480) lub

b) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów

magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

c) dokumentu potwierd zającego prawo do wykonywania zawodu tłumaęza PrzYsięgłego ięrYka

polskiego;

7) poświadc zoną przez kandydata za zgodnośó z oryginŃem kopię zaświadczęnia lękarskiego o braku

przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, żę przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przęstępstwo Ścigane

z oskarźenia 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 z;wiązanych z dysPonowaniem

środkami publicznymi, o którym mowa w ań. 3l ust. l pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z2017 r. Poz. 131 1);



11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w att.7 ust. 1 i 3a ustawy zdnia 18

października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat

1944-1990 oraz.treści tych dokumentów (Dz. U. z2016 r. poz, 1721,1948,2260 i2261 oruzz2017 r.

poz. l 530) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia

|972 r.;

l2) poświadczoną przez kandydata za zgodnośó z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela

mianowanego lub dyplomowanego -w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przezkandydata za zgodność z oryginałem kopię kaĄ oceny pracy lub oceny dorobku

zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) w przypadku nauczycie|a inauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był

prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art, 76 ust. l ustawy z dnia 26 sĘcznia

1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 128'1), lub karą

dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. l ustawy zdnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie

wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 zpoźn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. l40 ust.

1ustawy zdnia27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwiewyższym (Dz. U. z2017 t.poz.2|83 zpóźn.

zm,);

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzy,sta zpełni praw

publicznych

2. Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały

dokumentów, o któiych mowa w ust. l pkt 4-7, 12 i 13,

§4.
Dodatkowe informacje:

l) ofeĄ naleĘ składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: ,,Konkurs

na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Kwidrynie", w terminie do dnia 10

cz€rwca 2020 r.) w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy

ul. Warszawskiej 19, 82-500 Kwidzyn. Liczy się data doręczenia przesyłki do Biura Obsługi Ludności

Urzędu Miejskiego w Kwidzynie;

2) dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. W tym przypadku oferta powinna być opatrzona

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako zńączniki do ofeĘ. OfeĘ naleĘ

składać w terminie podanym w treści ogłoszenia. Adres skrytki Urzędu Miejskiego w Kwidzynie

na ePUAPie: /ho60n6qa67/SkrytkaESP;

3) posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się dnia 29 czerwca 2020 r, od godz. 10:00 w Urzędzie

Miejskim w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19, 82-500 Kwidzyn.



§5.

Konkurs zostanię przeprowadzony przezkomisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta KwidzYna.

O terminię i miejscu

indyłvidualnie.

§7.

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się,.

l) w Biutetynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kwidzynie: http://www.bip,kwidzyn.pl;

2) na stronie internetowej Miasta Kwidzyna: http ://www.kwidzyn, p|/;

§6.
przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni

Zarządzenie wchodzi w życie z dnięm podpisania.

§8.

ąlł


