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I. SzkoĘ Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju,
ul. J ózefa lgnacego Kraszewskiego 1 58, 33-380 Kryni ca,Zdrój.

II. Zespołu Szkolno_Przedszkolnego Nr 1 w Krynicy-Zdroju, ul. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 91, 33-380 Krynica-Zdrój.

1. Stanowisko dyrektora moze zajmowaó osoba spełniająca wymogi określone
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zEmująca stanowisko dyrektora oraz
innę stanowisko kięrownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole
podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U.
z20I7 r.,poz.1597 z 2019 t.,poz.166l).

2. Składanie ofeń:
l) Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawieraó:

a) uzasadniente prrystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju
szkoły, szkoły iprzedszkola dla oferfy zpktlI;
b) życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierujący w szazęgólności
informację o:
- stażupracy pedagogicznej -w przypadku nauczyciela
- stażvpracy dydaktycznęj - w przypadku nauczyciela akademickiego
- stażu pracy, w tym stńu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby
niebędącej nauczycielem;
c) oświadczęnia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko
- datę i miejsce urodzenia
- obywatelstwo
- miejsce zamięszkania (adres do korespondencji);
d) poświadczonych przęz kandydata za zgodność z otyginałęm kopii dokumęntów
potwierdzających posiadanie wymaganego stazu pracy o którym mowa w lit. b:

świadectw pracy) zaświadczęń o zatrudnieniu lub innych dokumentów
potwierdzaj ących okres zatrudnienia;
e) poświadczonych przęz kandydata za zgodność z otyginałem kopii dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wyksztńcenia, w tym dyplomu ukończęnia
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów
magisterskich lub świadectwa ukończęnia studiów podyplomowych, z zakresu
zarządzania albo świadęctwa ukończęnia kursu kwalifikacyjnego z zakręsu
zatządzania oświatą;

0 w przypadku ęudzozięmca - poświadczonę ptzęz kandydata za zgodność
z oryginńem kopii:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa
w ustawie z dnia 7 paździenika 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz.
1480), lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów-drugiego stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

_ dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tŁumacza przysięgłego
języka polskiego;

g) poświadczonej ptzez kandydata za zgodnośó z oryginałem kopii zaświadczęnia
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kięrownic zym;
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h) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżęniapublicznego 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 związanych
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. z2018 r. poz. 1458, 1693,1669 i2192);
k) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. l i 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z
2017 r. poz.2186, z 2018 r. poz. 538,651,650,730, 1000, 1349, 1735, 1669,2270,
z20l9 r. poz. 8 i 9) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły
urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

l) poświadczonej przez kandydata za zgodnośc z oryginałem kopii aktu nadania
stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
m) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy
lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczycie|a i nauczyciela
akademickiego;
n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat
nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczycie|a (Dz. U. z 2019 r. poz.2215
oraz z 202I r. poz. 4),lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 27 6 ust. 1 ustawy z
dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym inauce(Dz. U. z ż020 t.
poz. 85, 374 i 695 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1086), lub karą dyscyplinarną, o której
mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca ż005 t. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2017 t. poz. 2183, z późn. zm.);
o) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych.

2) Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny byó
własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii powinny posiadaó podpisaną przez
kandydata klauzulę ,,Stwierdzam zgodnośc z oryginałem", wraz z datą oświadczenia.
Na żądanie kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

, Kandydaci przystępujący do konkursu składają oferty w zamkniętych kopertach
z podanym adresem zwrotnym Qraz numerem telefonu i dopiskiem:

,,Konkurs na stanowisko dyrektora ......", w terminie do dnia 26 marca 202t r.,
do godz. 15.30, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju,
ul.J. I Kraszewskiego '/, 33-380 Krynica-Zdrój, Oferty składane elektronicznie
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wszystkie załączniki) mozna

składać na elektronicznąskrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: llzl}}73lskrytka.
3) W przypadku nadesłania ofert pocztQ, w tym elektroniczną,liczy się data wpłyłvu do

Urzędu.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana ptzez Burmistrza Krynicy,
Zdroju odrębnym zarządzeniem. Przęd przystąpieniem do rozmow Z kandYdatem

dopuizczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma Prawo żądaÓ

prŹedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu

potwierdzaj ącego j ego tozsamość oraz posiadane obywatelstwo.

b terminie-i-mĘscuprzeprowadzeniapostępowania koŃursowego kandydaci zostaną

powiadomieni indywidualnie odrębnym pismem.

Krynica-Zdrój,2 marca 2021 roku.
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