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Z^RZĄDZENIE Nr 18/2022
woĺľłGMINY PAPRoTNIA
z dnia ĺ'6 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkuľsu na stanowisko Dyľektoľa Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Hołubli, ul. Unitów Podlaskich 35' 08-ĺ.07 Papľotnia.

Na podstawie aft. 30

ust.l i

ust. 2 pkt 5 ustawy

z

ďnia 8 marca 1990 ľ. o samorządzie

gminnym(tj. Dz.U. z2022r.poz.559 zpőŹn.zm.)iaft.63 ust. 1

i

10

w z:w.zart.29 lst.

IpktŻ ustawy z dĺia 14 grudnia 2016 r. - Pľawo oświatowe (Dz. U. z202I Í. poz. 1082 z
pőŹn. zm.) oraz & 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministľa Edukacji Naľodowej z dnia 11 sierpnia
2OI7 r. w spľawie regulaminu konkuľsu na stanowisko dyrektora publicznego pľzedszkola'

publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej
placówki
oľaz tľybu pracy komisji konkuľsowej (Dz.U. zŻ02I r. poz.1428) zarząďzam co następuje

$

:

1.

Ogłasza się konkuľs na stanowisko Dyľektoľa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hołubli,
ul. Unitów Podlaskich 35, 08-107 Paprotnia.

$2.
ogłoszenie o konkuľsie stanowi ZałącznikNr 1 do zarządzenía.
$3.

ogłoszenie o konkursi e zamieszcza się na stľonie internetowej Urzędu Gminy Paprotnia,
na tablicy ogłoszeń Uľzędu, na stľonie internetowej Kuľatorium oświaty.

$4.
Zarząďzenie wchodzi w życíez dniem podpisania.

ZałącznikNľ 1 do ZarząđzeniaNrI8 12022

Wójta Gminy Papľotnia

z dnia16maja2022r.

oGŁOSZENIE o KONKURSIE
wójt Gmĺny Papľotnia ogłasza konkurs na stanowisko Dyľektora Zespołu SzkolnoPľzedszkolnego w Hołubli prry ulĺcy Unitów Podlaskĺch 35 08-107 Papľotnia.
'

Do konkursu na stanowisko đyľektorapublicznej szkoły podstawowej może przystąpić,
osoba, któľa spełnia wymagania okľeślonew rozporządzeniu Ministra Edukacji Naľodowej

z

11 sierpnia 2OI7 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadaó osoba zajmująca

stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze

w

publicznym pľzedszkolu,

publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej
placówce

l.

(tj.Dz.U. z202I

Í, poz.I449),tj:

nauczyciel mianowany lub dyplomowany' który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier
lub równorzędny, oraz przygotowanie peđagogicznei kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela w danej szkole,

2) ukończył studia
kwalifikacyjny

wyŻsze lub studia podyplomowe, Z zakĺesu zaruąđzaniaalbo kuľs

z

zakľesu zarządzania oświatąpľowadzony zgodnie

z

przepisami

w sprawie placówek doskonalenia nauczy cieli,

3) posiada co najmniej pięcioletni

staŻ pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela

lub pięcioletni staŻ pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4)

uzyskał:

a)

co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pľacy lub

b)

pozýywnąocenę doľobku zawodowego w okľesie ostatniego roku albo

T

c) w

przypađku nauczyciela akademickiego

-

pozytywną ocenę pľacy w okľesie

ostatnich czterechlat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu
na stanowisko dyrektora,

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na

stanowisku

kieľowniczym,

6) ma pełną zdolnośó do czynności prawnych i korzystazpełnípraw publicznych,
7) nie był pľawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o któľej mowa w art. 76 ust.
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Kaľta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z
1

pőtn. zm.), a w pľzypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinaľną, o której
mowa w aľt. 276 ust. 1 ustawy
wyŻszym i nauce (tj. Dz. U.

z

dnia 20 lípca 2018 ľ. - Prawo

z 202l Í. poz.

o szkolnictwie

2183 z pőtn. zm), oraz nie toczy się

przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne'

8) nie był skazany pľawomocnym wyrokiem za umyŚlne pľzestępstwo lub umyślne
pľzestępstwo skarbowe,

9) nie toczy się pľzeciwko niemu

postępowanie o przestępstwo ściganez oskarżęnia

publicznego,

10)nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych

z

dysponowaniem środkami

publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004

r.

o odpowiedzialności zanaÍvszenie dyscypliny ťrnansów publicznych(Dz.U. z202I r.

poz.289),
11)w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na
zasadach okĺeślonychw ustawíę z dnia

7 paźdzíernika 1999 r. o języku polskim

(Dz. U. 2 2021 r. poz. 672);

2'

nauczyciel mianowany lub dyplomowany' który:

1) posiađawykształcenie WŻsze i tytuł zawodowy licencjat, inŻynier lub równorzędny,
oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w danym pľzedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz

2)

3.

spełnia wymagania okľeślonew ust. I

pkt2-II;

osoba niebędąca nauczycielem, któľa spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, ztym że wymőg ten nie dotyczy obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Euľopejskiego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Euľopejskim obszaľze GospođaÍczym
oľaz Konfederacj i Szwaj caľskiej

;

z

2) posiađawykształcenie wyŻsze i tytuł zawodowy magisteľ, magister inżynieľ
lub równorzędny;

3)

posiada co najmniej pięcioletni staŻ pracy, w tym co najmniej dwuletni staŻ pracy
na stanowisku kierowníczym;

4) nie

toczy się pľzeciwko niej postępowanie

o

przestępstwo ścigane z oskarŻenia

publicznego lub postępowanie dyscyplinaľne;

5)

spełnia wymagania okľeślonew ust. I pkt 2,5, 6, 8, 10

i

11.

ofeľty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wrazz koncepcją funkcjonowaniai rozwoju
szkoły,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w

szczególności

infoľmację o:

a)
b)

stażu pľacy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub

c)

stażu pľacy, w tym stażu pľacy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby

stażu pľacy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo

niebędącej nauczycielem,

3)

4)

oświadczenie zawierujące następujące dane osobowe kandydata:

a)
b)

imię (imiona) i nazwisko,

c)

obywatelstwo,

d)

miejsce zamieszkania (adľes do korespondencji);

datę i miejsce urodzenia,

za zgodnośó z oryginałem kopie dokumentów
wymaganego stażu pľacy' o któľym mowa w pkt 2,

poświadczone przęz kandydata
potwierdzających posiadanie

świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwieľdzające
okľes zatľudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgođnośőz oryginał'ami kopie

dokumentów

potwieľdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia

studiów wyŻszych lub świadectwa ukończenía studiów pođyplomolvych z

za|<resu

zarząđzaniaalbo świadectwa ukończenia kuľsu kwalifikacyjnego

zalłesu

z

zatządzania oświatą,

6) poświadczoną pÍzez kandydata za zgodnośó z oľyginałemkopię dokumentu
potwierdzającego znajomośćjęzyka polskiego, o którym mowa w ustawie
3

z7

r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 ľ. poz.

pażdziernika 1999

672)

w przypadku cudzoziemca,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodnośĆ,z oryginałem kopię zaświađczenia
lekarskiego o bľaku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pľacy
na stanowisku kieľowniczym,

8)

poświadczonąprzez kandydata za zgodność,z oryginałem kopię aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego

9)

-w

przypadku nauczyciela,

poświadczonąprzęZ kandydata za zgodnośćz oryginałem kopię kaľty oceny pracy lub
oceny dorobku zawodowego

- w pľzypadku nauczycielainauczycięla akademickiego,

10)oświadczeĺle,Że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo

z

Ścigane
11)

oskarŻenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne'

oświađczenie,że kandydat nie

był skazanY prawomocnym wyrokiem za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skaľbowe,

l2)oświadczenie,że kandydat nie był kaľany zakazem pełnienia funkcji związanych

z

dysponowaniem śľodkamipublicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1

z 17

ustawy

pkt

4

gruďnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych (Dz. U. z202Í r. poz.289),

l3)oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o któľym mowaw aľt.7 ust. 1

z 18

paŹdziernika 2006

bezpieczenstwa państwa

r. o

z lat

ujawnianiu informacji

o

i 3austawy

dokumentach oľganów

1944-1990 oraz treścitych dokumentów (tj. Dz. U.

z 202I t. poz. 1633) - w przypadku kandydata utodzonego przed dniem 1 sieľpnia
1972 r.,
14) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o któľej mowa

w aft.76

ust. 1 ustawy z 26 styczĺia 1'982 r. - Kaľta Nauczycie|a (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z

pőźn. zm) lub

w

1

art. 276 ust.

ustawy

z 20 lipca 2018 r. -

Pľawo

o szkolnictwie wyższym t nauce (Dz. U. z 202I r. poz. 2183 z późn. zm. ) - w
pr zy p adku nauczyci e a i nauczy ci e a akademi cki e go,
I

I

l5)oświadczenie, ze kandydat ma pełną zdolnośó do czynności pľawnych

i

korzysta

w pełni zprav,ĺ publicznych,

l6)oświadczenie owyľażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofeľcie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Pľzedszkolnego w Hołubli- jeśli

wzakľesie tych danych zawarte są dane inne niz są wymagane w $1 rozpotządzeĺía

Ministľa Edukacji Naľodowej z dnia
konkuľsu
4

II

sierpnia 2017 r.

w

spľawie ľegulaminu

na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły pođstawowej,
publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy

Í. poz.

1428),

kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1

RoDo.

komisji konkuľsowej (Dz.U.z 202I

ofeľtę naleŻy złożyć,w zamkniętej kopercie

z

w tym również szczegőlne

podanym adľesem zwrotnym

i

đopiskiem

''Konkuľs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hołubli,
ul. Unitów Podlaskich 35, 08-107 Paprotnia''. w teľminie do dnia 1 czerwca 202Ż roku
do godz. 15.00

1) osobiściew sekĺetaľiacieUrzędu Gminy

2)

W

Papľotnia,

drogą pocztową na adľes: Gmina Paprotnia, ul. 3 Maja 2,08-107 Paprotnia.

pľzypadku pľzesłania oferty listem poleconym |iczy się data doľęczenia przesyłki

do sekľetariatu Uľzędu Gminy w Paprotni.

ofeľty złoŻone po upływie teľminu okľeślonego do ich pľzyjmowania nie będąrozpatrywane.

4.

Konkuľs przepľowadzi komisja konkuľsowa powołana przez Wójta Gminy Paprotnia.

5. o

teľminie

i

miejscu pľZeprowadzenia postępowania konkuľsowego kandydaci

zostarlą powiadomieni pisemnie.

Na

ŻąđanĺeWójta Gminy kandydat obowiązany

jest przedstawió oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-9.

6.

Informacje dotyczące konkursu moŻna uzyskaó
pod nĺ tel.25 631

w

UrzęđzieGminy Paprotnia

2I I0.

bicki
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Klauzula informacyjn a dotycząca przetwarzania danych osobowych
podczas konkuľsu na stanowisko

DyrektoraZespoŁu Szkolno-Przedszkolnego w Hołubli

Zgodnie z art. 13 ust. l-2 rozporządzęnia Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z 27 .04.2016 r. w sprawie ochrony osób ťlzycznych w związku z przetwarzaniem danych osoborvych i w spľawie
swobodnego pľzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz' UE L 1l9, s. l) - dalej RoDo - informuję, że:

'Vlĺójt
Gminy
Administratorem danych osobowych jest Gmina Papľotnia, w której imieniu działa
Paprotnia, adres: ul. 3-go Maja 2, 08-107 Papľotnia, adres e- mail: ug@papľotnia.pl , te|.lfax25 63| 2| 10.

I.

II.

Administľator wyznaczył do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w Sprawach związanych
zprzetwarzaniem ich đanychosobowych oraz zwykonywaniem praw przysługujących im na mocy
rozporządzenia 201616'79 Inspektoľa Ochľony Danych z ktőrym można skontaktować się pisząc
na adres e-mail: iod@paprotnia.pl, lub adľes siedziby wskazany w pkt. I.

III.

IV.

Cele i podstawy pľzetwaľzania

Pani/Pana dane osobowe będą pÍzętwarzanę w celu przeprowadzenia konkuľsu na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkolno-Pľzedszkolnego w Hołubli:

a)

w zakresie wskazanym w pľzepisach prawa: art. 63 ust. 1 0 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Pľawo
oświatowe (tekst jednoliý Dz.U. z20|8 r. poz.996 zpóżn.zm.) oraz $1 rozporząđzeniaMinistra
Edukacji Narodowej z dnia 11 sieľpnia Ż017 r. w sprawie ľegulaminu konkuľsu na stanowisko
dyrektoľa publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły
ponadpodstawowej lub publicznej placówki oľaz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z2017
r. poz. 1587) na podstawie aľt. 6 ust. 1 lit. c RoDo,

b)

inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgođy(art.6 ust. l lit. a RoDo), która może
zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawaťte są dane, o których mowa w
art. 9 ust. 1 RoDo konieczna będzie Pani/Pana zgoďanaichprzetwarzanie (aľt. 9 ust.2 lit. a
RoDo), któľa może zostać odwołana w dowolnym czasie.

odbioľcy danych
Danę osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu

Administratoľa' wspomagającym funkcjonowanie systemów informatycznych.

v.

okľes przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. III:

a) w
b)
VI.

VII.

zakresie wskazanym w przepisach prawa będą przechowywane do momentu zakoitczenia
konkursu, a następnie w cęlach aľchiwalnych w inteľesie publicznym zgodnie z obowiązującą
w Urzędzie Gminy Papľotnia Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów
(ustawa z dnia 14 lipca l983 ľ. o naľodowym zasobie aľchiwalnym i archiwach),
na podstawie zgody - do czasu cofnięcia zgody.

Prawa osób' któľych dane dotyczą:

Zgodnie z RoDo, pľzysługuje Pani/Panu:
a. pľawo dostępu do swoich danych osobowych;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
c. prawo do usunięcia lub ograniczeniaprzetwarzania danych;
d. w zakľesie danych przetwarzanych na podstawie zgody - prawo do cofirięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpĘwu na zgodność z pľawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofuięciem;
e. prawo do wniesienia skaľgi do organu nadzorczego - Pľezesa Urzędu ochrony Danych
osobowych - gđyuztn Pani/Pan, iŻ przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana doĘczących
narusza przepisy RODO.

Infoľmacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych w zakresie wskazanym w przepisach pľawa jest obowiązkiem ustawowym - osoba,
której dane doĘczą,jest zobowiązana do ich podania, a podanie innych danych niż wskazanym w
przepisach prawa jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie oferty bez
rozpoznania.

VIII.

Zautomatyzowane podejmowanĺe decyzji

Pani/Pana dane nie będą podlegĄ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym pľofilowaniu,
o którym mowa w art.22ust.l i 4 RoDo'
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Paprotnia, dn.

imię i nazwisko

ZGODA

Wyrażam zgodę na przetwaľzanie moich danych osobowych - innych niż są wymagane
w $l ľozporądzenia Ministra Edukacji Naľodowej

z dnia 1l

sieľpnia 2017 r. w sprawie regulaminu

konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej,
publicznej szkoĘ ponadpodstawowej lub publicznej placówki oĺaztrybu pľacy komisji konkuľsowej
(Dz. U. z20l7 r. poz.l587) - przezAdministratoľa Gminę Papľotnia' w któľej imieniu działaWőjt

Gminy Paprotnia, adres: ul. 3-go Maja Ż, 08-l07 Paprotnia, adres e- mail: ug@paprotnia.pl,
tel./fax Ż5 631 Ż1 l0 zawaľtych w ofeľcie w konkuľsie na stanowisko Dyľektoľa Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Hołubli

.

Zostałemĺampoinformowanyla o możliwościwycofania zgody na ptzet:warzanie wlw danych
w dowolnym momencie, poptzez pľzesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody

na adľes Gminy

Paprotnia lub na adres e-mail: ug@paprotnia'pl i mam świadomośó,że wycofanie zgody nie wpĘnie
na zgodnośó Z prawem przetwarzania, któľego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
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