
Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 35/2019
Wójta Gminy Telatyn
z dnia 6 czerwca2019

Wójt Gminy Telatyn
POWIAT TOMASZOWSKI

WOJEWODZTWO LUBELSKIE
dnia 06-06-2019 roku

OGŁASZA KONKURS NA DYREKTORA
SzkoĘ Podstawowej im. Kardynała Stefana Wysryńskiego w TelaĘnie

ul .Kardynała Stefana Wysryńskie go 20, 22-652 TelaĘn
dla której organem prowadzącym jest Gmina Telatyn

l.Do konkursu moze przystąpió osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia ż017 r, w sprawie wymagń, jakim powinna odpowiadaó
osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu,
publicznej szkoĘ podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz,
U. z20I7 t. poz, 1597):

a) posiadają stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
b)posiadają wyksźałcenie wyższe i §rtuł zawodowy magister, magister inĘnier lub równorzędny,

orM przygotowanie pedagogicznę i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym
przedszkolu, szkołę lub placówce;

c) ukończyĘ studia vryższe lub sfudia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z
zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia
nauczycieli - doĘ czy równiez o sób niebęd ący ch nauczycielami ;

d) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

e)w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora
uzyskĄ co najmniej dobrą ocenę pracy, albo w okresie ostatrriego roku przed przystąpieniem do
konkursu na stanowisko dyrektora uzyskĄ pozytywną ocenę dorobku zawodowego, a w
przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich cńęrech lń
pracyw szkole wyższej,natomiastwprązpadkuo którym mowa w art.63 ust. 11 i 12 ustawy zdnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz, U. z 2078 r. poz. 996 z poźn, zm.), jeżeli nie
przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

f) spełniają warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym -

doty czy równi ez o s ób n iebę d ący ch nauczyc ie l am i ;

s)mają pełną zdolnośó do cąmności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych - doĘczy
również osób niebędących nauczycielami;

h)nie byĘ prawomocnie ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w aft.76 ust. 1 ustawy z dniaż6
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z2018 t. poz,967 i2ż45 oraz z2079 r. poz,730), aw
prz5padku naucąlciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art.ż76 ust. l ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz, U. z 2078 r. poz. 1668 z późn.
zm.) oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne;

i) nie byĘ skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
- skarbowę - dotyczy równięż osób niebędących nauczycielami;

j) nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
k) nie byĘ karane zakazem pełnienia funkcji zsltiązanych 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 ż0l8 r. poz. 1458, z poźn. zm, oraz z 2019
t . poz. 73 0) - doĘ czy również o sób niebęd ący ch nauczycie lami ;

I) w przypadku cudzoziemców - posiadają znajomość jęzłka polskiego poświadczoną na zasadach

określonych w ustawie z dnia 7 pńdziernika 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 93I i
1669) - dotyczy również osób niebędącychnalczycielami;

ł) ńoĘĘ oświadczenie lustracyjnebądź informację o uprzednim z-łożęniu oświadczenia lustracyjnego

do właściwej dla miejsca zamieszkania siedziby kuratorium oświaty - zgodnie z ustawą z dnia 18

pńdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z
lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 t. poz, 430, 447 i 534) - w pr4padku
kandydata na dyrektora szkoĘ publicznej urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. - doĘczy
równiez osób niebędących nauczycie|ami;

2. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmowaó osoba niebędąca nauczycielem, która

spełnia łącznie następujące wymagania:
a) posiadają obywatelstwo polskie, ztym że \yymóg ten nie doĘczy obywateli państw członkowskich

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

stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szrvajcarskiej - w
prrypadku osób niebędących nauczycielami;

b)posiadają wyksżałcenie wższe i §rtuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny - w
przypadku osób niebędących nauczycielami;

c) posiadają co najmniej pięcioletni stń pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku

kierownicąm - w przypadku osób niebędących naucąlcielami;
d)nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarzenia publicznego lub

postępowanie dyscyp l inarnę - w przypadku osób niebęd ący ch nauczs,c ielami.

e) spełnia wymagania określone w ustępie 1 pkt c, f g, i, k, L
3. OfeĘ osób przystępujących do konkursu powinny za,więraó:

a) Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozrvoju szkoĘ;
b) Zyciorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażru pracy, w tym stużu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej

nauczycielem,
c) Oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nanvisko
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (dres do korespondencji);

d) Poświadczonych przezkandydata za zgodnośó z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających

posiadanie wymaganego stazu praay, o którym mowa w lit. b: świadectw ptacy, zaświadczeń o

zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
e) Poświadczonych przez kandydata za zgodnośó z oryginŃem kopii dokumentów potwierdzających
posiadanie wymaganego wyksźałcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub

świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zahęsu zarządzania albo świadectwa ukończenia

kursu kwalifikacyjnego z zaYłesll zarządzania oświatą,

f) Poświadczonej przez kandydata za zgodnośó z oryginŃem kopii dokumentu potwierdzającego

znajomośó ięzyka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 paździemika 1999 r. o języku

polskim (Dz.U. z 20II r, poz,24 i 455, z 2015 r, poz. II32 orM z 2017 r. poz. 60) - w przypadku

cudzoziemca,



g) Poświad czonej przezkandydata za zgodnośó z oryginŃemkopii zaświadczenia lekarskiego o braku

przeciwwsk azań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kięrowni Qryfr,

h) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo Ścigane z

oskarżenia publiczrego lub postępowanie dyscyplinarne;

i) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyŚlne przestępstwo lub

umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji rwięanych z dysponowaniem

środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia I7 grudnia2004 r. o

odpowiedzialności zalaruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z2017 r.poz_13l_L),

k) oświadczeniao dopełnieniu obowiązku, o któryłn mowa w art. 7 ust, l i 3a ustawy z dnia l8

pńdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa Państwa z lat

Ig44-Igg0 oraz treści tych dokumentów (Dz.U, z2016 r.poz.JJ2I,1948,2260 i2261 orazzŻ0I7 r.

poz. 1530) _ w prąlpadku kandydata na dyrektora publicznej szkoĘ urodzonego przed dniem 1

sierpnia 1972r,,
l)poświadczonej przez kandydata za zgodnośó z oryginŃem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela

mianowanego lub dyplomowanego -w przypadku nauczyciela,

ł) poświadczonej przez kandydata za zgodnośó z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny

dorobku zawodowego - w ptzypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m) oświadczenia,że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.

76 ust. 1 ustawy z dnia26 sĘcznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z2017 r. p9Z-_1]§9) lub w art.

i40 ust. 1 ustawy z dniaż7 lipca2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z2016 t, poZ,I$Ę.,

zpóźn. zm.Ą) - w przypadku nauczycie|ainauczyciela akademickiego,

n) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolnośó do cąmności prawnych i korzysta z pełni Pra'w

publicznych;
o) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetv,łarzania danYch

osobowych przezWójtaGminy Telatyn jako Administratora Danych Osobowych w celu rekrutacji.

Na Ządanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawió oryginĄ
powyższych dokumentów.
4. oferty na|eĘ składaó w zamknięĘch kopertach z podanym adresem zrvrotnym i dopiskiem

,,Konkurs na Dyrektora SP w Telatynie" w termin ie do 24 czerwca 20 19 roku do godz. 1 5 :00

Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Telatyn zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r (Dz.U. Nr 60, Poz,373). O

tęrminię i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną Powiadomieni

pisemnie, telefonicznie lub e-mailowo.

Szczegółowe informacj e doĘczące konkursu można uzyskaó w lJrzędzie Gminy TelatYn, tel.

846613l l0 węw. 12

Kandydat zglaszasię na konkurs z dokumentem tozsamości,



Szczegółowa klauzula informacyjna w procesie rekrutacji
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATOW DO
PRACY

sporządzona na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27 kwietnia ż016 r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w zwirykuzprzetwatzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepłylvrr takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lwB (RoDo)

Administrator

Administratorem Pństwa danych przelwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest WÓjt

Gminy Telatyn, ul. Fryderyka Chopina 10,ż2-65ż Telatyn (dalej ADO).

Inspektor ochrony danych

Mogą się Pństwo kontaktowaó z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

iodo@telatyn.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Pństwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będqprzetwarzanę
w celu przeprowadzęnia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. ] lit. b RODO),
natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art, 6 ust. ] lit. a RODO),
która moze zostać odwołana w dowolnym czasie.

ADO będzieprzetwaruał Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników,
jeżeliryrńąPaństwo na to zgodę
(art, 6 ust. ] lit, a RODO),która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Odwołanie
zgody pozostanie bez wpływu na zgodnośó z prawem ptzetwarzania, którego dokonano na

podstawie tej zgody przedjej cofnięciem.

JeżęIiw dokumentachzavłarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna
będzie Pństwa zgodana ich przetwaruanie (art. 9 ust. 2 lit, a RODO), która może zostń
odwołana w dowolnym czasie.

Do przetwarzaniadanych osobowych upowaznia nas art, 22| Kodeksu prący

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pństwa danych osobowych mogą zostaÓptzekazane uprawnionym organom

administracj i publicznej upowaznionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do

zakończenia procesu rekrutacji, oraz dodatkowo wynikający zprzypisanej kategorii
archiwalnej przyporządkowanej protokołowi z przeprowadzonego naboru.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na podstawie i zzastrzezeniem ograniczeń wynikającyęhz art, 15-22 RODO mają Pństwo :

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;



2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczeniaprzetwaruartia danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Uruędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawkiz,00 - I93 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przęzPństwa danych osobowych w zakresie wynikający m z art. 22| . Kodeksu pracy
jest niezbędne, aby uczestniczyó w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przęz Państwa
innych danych jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna opracowana na podstałie wzoru zamieszczonego w ,,Ochrona danych osobowych
w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców" (źródło: Urzqd Ochrony Danych Osobowych)


