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PREZYDENT MlAsTA RUDA śLĄsKA
OGŁASZA KONKURS NA STANOWSKO DYREKTOM
zP§ool_ s7kol l-l 5 i-n, Jaawjgi Markowe] w R_d7IF slas.iej

ul, Ptanty Kowatskiego 3,41-709 Ruda ŚLąskd,
Zespotu szkół nr ó jm, Mikotaja Kopernjka w Rudzie ŚLąskiej
u[. Wawrzyna Katusa 3, 41,71o Ruda Śtąska,

Mlodzjeżowego Domu Kuttury W Rudżie Śtąskiej
u(. Wjncentego Jansa 28, 41-7oo Ruda Śtąska,
1.

Wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystą]jć osoba, która spetnja Wymaganja określone w rozporządzenjU Mjnistra

Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017

r

w sprawie Wymagań, jakim powinna odpowiadac

osoba zajmująca stanowjsko dyrektora oraż inne stanowjsko kierownicze W publjcznym
przedsżkolu, pubUcżnej szkole podstawowej, publicżnej szkoLe ponadpodstawowej oraz pubticznej
placówce (Dż. )J. z2017 r., poz. 1597 i z2a19

|, paz-

1661).

2. Wymagane dokumenty:
Zgodnie ż § 1
W

ust.2 pkt 4 rozpalządżenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

11 sierpnia 2017

r

sprawje regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora pubLicznego przedszkoia, publicżnej

szkoly podstawowej, publjcznej szkoły ponadpodstawowej tub pubiicznej placóWki oraz trybu
pracy komisji konkursowej lDz. U. z ż017 l., paz. 1587
p,7vslęoujący.1 do konkU,5u pow' lry zawielaaI

1)
2)

iz

żo19 l., poz. 1634), oferty osób

uzasadnienje przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowanja i rozwoju pubhcznej
szkoty, pub[icznego prżedsżkola, ptacóWkj ośwjatowej, której konkurs dotycży;

łciorys z opisem przebiegu

-

pracy zawodowej, zawierającym W szczegÓLnoŚcj

infolmację o:

9taż, placy pedagogi(Zfej w plzypaol.u nauczy.,ela, albo
staźu pracy dydaktycżnej - W prżypadk! nauczyciela akademjckiego, albo

staźu pracy, w tym stażu pracy na stanowjsku kjerownjczyrn W przypadku osoby

3)

niebędącej naucżycielenr;
oŚWiadczenie zawjerające następujące dane osobowe kandydata:

imję (imiona) j nażwisko,
date i mie]sce -rod7enia,
obyvvatelstwo,

miejsce zamjeszkania (adres do korespondencji);

4)

ża zgodnośćż

pośWiadczone przeż kandydata

orygjna{em kopje dokumentów

potwierdzających posiadanie Wymaganego stażu pracy, o którym mowa W pkt. 2 (ŚWiadectw

pracy, żaŚwiadczeń

o

zatrudnienju tub innych dokumentów potwierdzająrych okres

zatrudnjenia);
5)

poŚwiadcżone

za

prżez kandydata

zgodnoŚĆ

z

potwjerdzających posiadanie Wymaganego V\yksżtatcenia,

oryginatem kopie
W

dokumentÓW

tym dyp(omL] Ukończenia studjów

pierwsżego stopnja) drugjego stopnja, jedno(itych studjÓW magisterskich lub Świadectwa
ukończenia studióW podypLomowych

Z

zakresu żarządzanja aLbo świadectwa ukończenia kursu

kwatifjkacyjnego z zakresu zarżądzania oŚWiatą;
6)

W przypadkU cudzozjemca - poŚWiadczoną przez kandydata ża żgodnoŚĆ z orygjnałem kopię

dokumentu potwjerdzającego znajomoŚĆ języka potskiego, o którym mowa w ustawie z dnia

7 paździelnika 1999 r. o języku polskjm (tekst jedn, Dz. U. zż021 r,, poz. ó72) tub dyplomu
ukończenja studjów pierwszego stopnia, studjÓW drugjego stopnia tub jednolitych studiów

magisterskjch

na kjerunku fjtotogja poLska, [ub dokumentu potwierdzającego

prawo

do wykonywania zawodu ttumacza prżysjęgtego języka potskiego;
7)

poŚwiadczoną przez kandydata za zgodnoŚĆ

z oryginatem kopię żaŚwiadczenia

tekarskiego

o braku pEeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanja pracy na stanowisk! kjerownjczym;
8)

oŚWjadczenie, że przeclwko kandydatowj nje toczy sję postępowanie o pżestępstwo Ścigane
z oskarŻenia pubticznego lub postępowanje dyscyp(inarne;

9)

oŚWiadczenie, że kandydat nje byt skazany prawomocnym wyrokiem za umyŚlne pazestępstwo
lub Umyśtne przestępstwo skarbowe;

10)

oŚwjadczenie,

że kandydat nje był karany

zakazern pełnjenia funkcjj Zwjążanych

z dysponowanjem Środkami publjcznymj, o którym mowa W art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnja
17 grudnja 2004 r. o odpowiedzjalnoŚcj

za narusżenie dyscypljny finansów p!blicżnych (Dz.

L].

z żoż1 l., paz.289);
11)

oŚwiadczenie o dopetnjeniu obowjązku, o którym mowa w
18 paŹdziernjka 200ó

art.7 ust. 1 i 3a ustawy z

r, o ujawnianju informacji o dokumentach

dnia

organÓW bezpieczeństwa

państwa z lat 1944-1990 oraz treścitych dokumentóW (Dz. tJ. z 2020 r, poz. z141 z póżn, żm.J
- w prżypadku kandydata na dyrektora pubiicżnej sżkoty urodzonego przed dniem 1 5ierpnia

1972l.I
1żJ poŚWiadcżoną

przeż kandydata ża zgodnoŚĆ

z

orygjnałem kopję aktu nadania stopnia

nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - W przypadku nauczycieLa;
13) poŚwiadczoną przez kandydata za zgodnoŚĆ z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny

dorobku zawodowego

- W

przypadku nauczycieLa j nauczycleta akademjckjego;

14) oŚWiadczenie, źe kandydat nje był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o które] mowa

w art, 7ó Ust. 1 ustawy ż dnja 2ó stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela IDz. u. z 2019 r.,
poz.2215 z późń. zm.), a w przypadkll nauczycieLa akademickjego - karą dyscyplinarną
o której mowa w art, 27ó ust. 1 ustawy z dnia 20 Lipca ż018 r.
i nauce (tekst jedn. Dz.

|. zzOż1 r,

-

Prawo o sżkolnjctwje wyższym

poz. 478) tub karą dyscyplinarną otrzymana na podstawie

art. 140 ust, 1 ustawy ż dnia ż7 tipca 2005 r. prawo o szkotnictwie wyższym |Dz. U. z2o17 l.,
poz.2183 z póŹn. zm.) oraz nje toczy sję przeciwko njemu postępowanie dyscyphnarne;
]

5) oŚWiadczenje, że kandydat ma petną

zdotnoŚĆ do czynności prawnych i korzysta z petnj praw

pubLicznych.

.

3. sposób i termin śkladania oferti _
^_.
.
02, [Zt, 202i
olelŁy należy 5kładać do .,.,,,,,,..._.;,,,,..,,,,,,,,.......,........ w Bj!rże ob5ługi Mieszkańców lJrżędu Miasta

-

Ruda Śląska,

41

709 Ruda Śtąska, plac Jana Pawta l] ó W zamkniętych kopertach, z podanjem

danych osobowych kandydata (imię i nazwjsko, adres do korespondencjj, tetefon kontaktowy, adres
e-maiL) oraz dopiskjem:

,,Konkurs na stanowisko dyrektora

-

poddć nozwę Placówki oświatowej,

której dotyczy konkurs"
(ub W postaci elektronjcznej do elektronicznej skrzynkj podawczej l]rzędu Mjasta w Rudzie
Śtąskiej, W przypadku, gdy oferta składana jest W postaci etektronicznej, powinna byĆ opatrżona
kwaufikowanym podpjsem eIektronicznym atbo podpisem potwierdżonyrn profitem żaufanym
ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentóW Wymaganych jako ża{ącżnjki do oferty,

4. lnformacje dodatkowe:
Konkurs przeprowadzi komjsja konkursowa powołana przez Preżydenta Miasta Ruda

Śtąsha.

o terrninie i mjejscu prżeprowadzenja postępowania konkUrsowego kandydaci zostaną powiadomieni
indyłVjdualnie.
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