OGI,OSZENIE O KONKURSIE
ZARZAD POWIATU MINSKIEGO
oglasza konkurs na stanowisko dyrektora:

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Sulej 6wku
ul. Idzikowskiego 7b, 05-07 0 Sulej6wek

I.

Do konkursu moze przystqprc osoba, kt6ra spelnia wymagania okreSlone w rozporzydzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dma27 paLdzienrka2)}9 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiadat osoba zajmujqca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w poszczegdlnych typach publicznych szk6l i rodzajach publicznych placdwek (Dz. U. Nr 184,
poz.1436 zpoLn. zm.).

II.

Oferfy osrfb przystgpuj4cych do konkursu powinny zawierad:
1) uzasadnienie przyst4pienia do konkursu wtaz z koncepcj4 funkcjonowania

i rozwoju
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej ;
2) poSwiadczon4 przez kandydata za zgodnoSi z oryginalem kopig dowodu osobistego lub
innego dokumentu potwierdzaj4cego tozsamoSi oraz poSwiadczajqcego obywatelstwo
kandydata;
3) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej , zawreraj4ey w szczeg6lnoSci informacjE o:
- stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
- sta|upracy dydaktycznej - w przypadkunauczyciela akademickiego, albo
- stazu pracy, w tym sttzu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby
niebEdqcej nauczycielem ;
4) oryginaly lub poSwiadczone przez kandydata za zgodnoic z orygrnalem kopie dokument6w
potwierdzaj4cych posiadanie wymaganego stazu pracy, o kt6rym mowa w pkt 3;
5) oryginaly lub poSwiadczone przez kandydata za zgodno(;c z oryginalem kopie dokument6w
potwierdzaj4cych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu ukoriczenia
studi6w wyZszych lub Swiadectwa ukoticzenia studi6w podyplomovyych z zah,resu
zarz4dzania albo SWiadectwa ukoriczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zaruqdzania
oSwiat4;

6)

zaSwradczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierown rczym;
7) oSwiadczenre, 2e przeciwko kandydatowi nie toczy siE postgpowanie o przestgpstwo sclgane
z o skarZenta publicznego lub po stgpowanie dyscyplinarne ;
8) oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umySlne
przestgpstwo lub umySlne przestgpstwo skarbowe ;
9) oSwiadczenie, 2e kandydat nie byt karany zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych
z dysponowaniem Srodkami publicznymi, o kt6rym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoSci za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych
(Dz. U. z 2013 r,, poz. I 68.);
10)oryginat lub poSwiadczonq przez kandydata za zgodnoic z orygrnalem kopig aktu nadania
stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w ptzypadku nauczyciela;
11)oryginal lub poSwiadczonq przez kandydata za zgodnoic z oryginalem kopig karty'oceny
pracy lub oceny dorobku zawodowego w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego;
12) oSwiadczenre, ze kandydat nie byl karany karq dyscyplinarn4, o ktorej mowa w art. 76 ust, 1
ustawy z dnra 26 sty cznia 19 82 r, - Kafta Nauczyciel a (Dz. U . z 20I 4 r., poz. 19 I z poZn.zm)
Iub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia27 lipca2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U.
z 2012 r., poz. 572 z p62n. zm,) -w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13)oSwiadczenre,2ekandydat mapeln4 zdolnoSi do czynnoSci prawnych i korzystazpelnipraw
publicznych - w przypadku osoby niebgd4cej nauczycielem;
14) oSwiadczenre, 2e kandydat WraZa zgodE na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustaw4 z dnta 29 sierpnia 1991 r. o ochronie danych osobowych (Dz.tJ.22015 r,,poz.
2135 z po2n, zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III.Oferty nale|y

sklada6 w zamknigtych kopertachz podanym adrqsglqzwlg!4ylq

i dopiskiem:

"Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Sulej6wku"
w terminie (wply*

do urzgdu) do dnia 20 maia 2016 roku na adres:
Starostwo Powiatowe w Mir[sku Mazowieckim
ul. Tadeusza KoSciuszl<i3, 05-300 Mirfisk Mazowieckim
lub osobiScie w Biurze Obslugi Interesanta (pok6j ff 8), w godzinach pracy urzgdu. Oferty
zLoaone po wyzej wymienionym terminie nie bgd4 objgte procedur4 konkursow4. W przypadku
przeslania oferty poczl4, o dacie zlohenia oferly decyduje data jej wplywu do Starostwa
Powiatowego w Mirisku Mazowieckim.

IV.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez Zarzqd Powiatu Mifskiego.
O terminie i miejscu przeprowadzenta postgpowania konkursowego kandydaci zostan1
powiadomieni indywidualnie.
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