
WÓJT GMlNY zAPOLlcE
pow. zduńskowolskl

woj. łódzkie

ZARZ ĄD ZENIE NR 8 4612022

wÓ.rrł GMINY ZAPOLICE
z dnia 28lipca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora

Publicznego Przedszko|a w Zapolicach

Napodstawie art.30 ust. 1 i ust. 2pkt5 zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t. j.Dz.U. z2022 r. poz. 559; zm.:Dz.U. z2022 r. poz. 1005 i poz. 1079), art. 63 ust. 1 i 10

w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j.

Dz. U. z 2021 r. poz. 1082; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 762 oraz z 2022 r. poz. 655, poz. 1079

i poz. 1116) oraz § l ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 sierpnia

2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola,

publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki

oraz trybu pracy komisji konkursowej (tj. Dz. U. z 202l r. poz. 1428) zaruądza się,

co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora PublicznęEo

Przedszkolaw Zapolicach, ul. Główna 19A, 98-16l Zapolice.

2. Treśó ogłoszenia konkursu, o którym mowa w ust. 1, stanowi zńącznikdo niniejszego

zarządzenia.

§ 2. Wykonarie zaruądzenia powierza się sekretarzowi Gminy Zapolice.

§ 3. Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biule§nie Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Zapolice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Zapolice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu

Gminy Zapolice.

wó.rT
GM.! N^Y. zAPoLicE

Hffil-,Ńu,,n
0



Załącnlik do zarządzenia nr 84 6 / 2022

Wójta Gminy Zapolice

z dńa28lipca2022 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU

WÓjt Gminy Zapo|iceogła§za konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Publicznego Przedszkola w Zapolicach, dla którego organem prowadzącym

jest GminaZapolice

1. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola

w ZaPolicach, ul. Główna19A,98-16l Zapolice,zwanego dalej ,,konkursem", możeprrystąpió
nauczYciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia wymagania określone w § 1 lub § 2

lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 20t7 r. w sprawie

wYmagń, jakim powinna odpowiadać osoba zĄmująca stanowisko dyrektora oraz iwte
stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej,

Publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t. j. Dz.IJ. z202l r. poz. 1449)

albo osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia wymagania określone w § 6 ww.
rozporządzenia, tj.:

1) nauczYciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia lącznie następujące

wymagania:

a) Posiada wyksźałceńe wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inzynier lub

równorzędny) oraz przygotowanie pedagogicznę i kwalifikacj e do zajmowania

stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu albo posiada wyksźałcenie wyższe

i tytuł zawodowy licencjat, inZynier lub równorzędny, oruz przygotowanie

Pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyctela w danym

przedszkolu;

b) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia

magisterskie lub studia podyplomowe, z zah,resu zarządzarńa albo kurs

kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowńzony zgodnie z przepisami

w sprawie placówek doskonaleni a nauczycieli;

c) Posiada co najmniej pięcioletni stuż pracy pedagogicznej na stanowisku

nauczyciela lub pięcioletni stż pracy dydaktycznej na stanowisku nalczyciela
akademickiego;



d) uzyskał przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:

- co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy, lń
- pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, albo

- w przwadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie

ostatnich czterech lat pracy w uczelni ;

-- nie dotyczy nalczycieli, o których mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej zdńa 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagń, jakimpowinna odpowiadaó

osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze

w publicznyrrr przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole

ponadpodstawowej oraz publicznej placówce;

e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku

kierowniczym;

0 ma pełną zdolnośó do czynności prawnych i korzysta zpełńpraw publi cznych;

g) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o któĘ mowa w art. 76 ust. l
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciel a (Dz.IJ. z 2019 r. poz. 2215

oraz z 202l r. poz. 4), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą

dyscyplinamą, o któĘ mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. -

Prawo o szkolnictwie wyzszyrn i nauce (Dz. U. z202l r. poz.478 i 6t9),lub karą

dyscyplinamą, o któĘ mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 Iipca 2005 r. -

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U . z 2017 r. poz. 2183 , z późn. zm.), oraz nie

toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

h) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe ;

nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego;

nie był karany zakazempełnienia fuŃcji związartychz dysponowaniem środkami

publicznyrrri, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnta 17 grudnia2004

r. o odpowiedzialności za n7anJszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
z202I r.poz.289);

w przypadku cudzoziemca - posiada znaj omoś ó języka polskiego poświadczo ną na

zasadach określonych w ustawie z dńa 7 pńdziemlka 1999 r. o języku polskim

(Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukoftczył studia pierwszego stopnia, studia drugiego

stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest

tłumaczem przysięgłym języka polskiego ;

i)

j)

k)



2) osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące łvymagania:

a) posiada obywatelstwo polskie, ztym że wymóg ten nie dotyczy obywateli pństw
członkowskich Unii Europejskiej, pństw członkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnlm Handlu (EFTA) * stron umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej ;

b) posiada wyksźałcenie wyższe i §rtuł zawodowy magiśter, magister inżynier lub

równorzędny;

c) posiada co najmniej pięcioletni stażpracy, w tym co najmniej dwuletni stażpracy

na stanowisku kierowni czwi
d) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

e) spełnia wymagania określonę wust. 1 pkt 1 lit.: b, e, i h, j i k ogłoszenia.

2. OfertY osób przystępujących do koŃursu muszą zańęrać dokumenty potwierdzające

sPełnianie w;imagń, o których mowa w ust. 1 ogłoszeniaorazdokumenty wskazane w § 1 ust.

2 pkt 4 tozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie

regulaminu koŃursu na stanowisko dyrektora publicznego ptzedszkola, publicznej szkoĘ

Podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraztrybu pracy

komisji konkursowej C. j. Dz. IJ. z 202l r. poz. 1428), tj.:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu orźLz koncepcję funkcjonowania i rozwoju

Publicznego Przedszkol a w Zapolicań;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zańerający w szczególności informację

o:

a) stużnlpracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

b) stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c) staźu prrcy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym - w przpadku osoby

niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) obywatelstwo,

d) miejsce zarieszkania (adres do korespondencji);

4) poŚwiadczone ptzez kandydata za zgodnośó z oryginałem kopie dokumentów

potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2:



świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów

p otwierdzaj ących okre s zatrudnieńa;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów

potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w t}m dyplomu ukończenia

studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów

magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zahłesl

zarządzaniaalboświadectwaukończeniakursukwalifi kacyjnęgozzakresuzarządzania

oświatą;

6) w przypadku cudzoziertca - poświadczonąprzez kandydata zazgodność z oryginałem

kopię:

a) dokumentu potwierdzającego znajomośó języka polskiego, o którym mowa

w ustawie z dnia7 pńdziemika 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z202l r. poz. 672),

lub

b) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub

jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

c) dokumentupotwierdzającego prawo do wykonywaniazawodutłumaczaprzysięgłego

jęryka polskiego;

7) poświadczoną przęz kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia

lekarskiego o braku przeciwwskazń zdrowotnych do wykonywania pracy na

stanowisku kierowniczym ;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo

ścigane z oskarżeńa publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazęm pełnienia funkcji zńązartych

z dysponowaniem środkami publicznymi, o któq,m 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 202I r. poz. 289);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy

z dnia I8 pńdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów

bezpieczeństwa pństwa z|at 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020

r. poz.2141 oraz z 202I r. poz.255 i 464) - w przypadku kandydata na dyrektora

publicznej szkoły urodzonego przeddnięm 1 sierpnia 1972 r.;



12) poświadczonąprzęz kandydata za zgodność z oryginńem kopię aktu nadania stopnia

nauczyctela mianowanego lń dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

1 3) poświad czoną przez kandydata za zgodność z oryginńem kopię karty oceny pracy lub

oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciel ainauczyciela akademickiego;

14) w przypadku naaczycielainalczyciela akadernickiego - oświadczenia, że kandydat nie

był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o któĄ mowa w art. 76 ust. 1 ustawy

z dńa 26 sĘcznia 1982 r. - KartaNauczyciela (Dz. U . z 2019 r. poz. 22l 5 oraz z 2021

r. poz.4), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dńażO lipca

2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyźszym i nauce (Dz. U. z202| r. poz.478 i 619),

lub karą dyscyplinamą, o której mowa w art. l40 ust. 1 ustawy zdnia27lipca 2005 r. -

Prawo o szkolnictwie wyżsąrm (Dz. U. z2017 r.poz.2183,zpóźn. arl,.);

l5)oświadczeńe, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta

z pełni praw pub li czny ch.

3. Oferty naleĘ składaó w terminie do dnia 12 sierpnia 2022 r. do godz. 15:30

w sekretariacie Urzędu Gminy Zapolice, ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapo|ice, w zamkniętych

kopertach z podaniem imienia i nazwiska" adresu zwrotnego do koręspondencji oraz danych

kontaktowych (numer telefonu i adres pocztv elektronicznej), z dopiskiem ,,Konkur§ na

kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Zapolicach. W przypadku

ptzesŁańa oferty listownie o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do

sekretariatu Urzędu Gminy Zapolice wskazana na pieczęci wpływu. Nie dopuszcza się

składania ofert w postaci elektronicznej.

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Zapolice

odrębnym znządzeniem.

5. O terminie i miejscu przeprowadzeniapostępowania konkursowego kandydaci zostaną

powiadomieni indywidualnie pisemnie.
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Klauzula informacyjna doĘcząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów na

stanowisko dyrektora przedszkola

Zgodńe z art.l|ust. 1 i 2 ogólneg o rozporządzenia oochronie danych osobowych

z dńa 27 kwietńa 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 20161679

w sprawie ochrony osób ftzycznyń w związku zprzetwarzaniem danych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95l46lWE) informuję, że:

1.Administratorem Pństwa danych osobowych zgromńzonych wpostępowaniu

konkursowym jest Wójt Gminy Zapolice zstedzibą ul. Plac Strżacki 5, 98-161 Zapolice,

tel. (43 ) 823 -l9 -82, e-mail : urzń@zapolice.pl.

2. Administrator wyznaczyŁ inspektora ochrony danych, zklórym możecie się Pństwo
skontaktowń poprzez adres e-mail: m.galus@zapolice.p1 bądź telefonicznie: (43) 823-19-s2.

Z inspektorem ochrony danych możma się kontaktowaó we wszystkich sprawach dotyczących

przetvłarzartia danych osobowych przez Urząd Gminy Zapolice oraz korzystania zwaw
rwłązany ch z przet,w arzaniem danych.

3. Podanie danych osobowych jest warunkiern konieczn5m do realizaĄi sprawy w|Jtzędzie

Gminy Zapolice. Ogólną podstawę do przetvłarzania danych stanowi art. 6 ust. Llit. c oraz

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia w przypadku vqtrńenia zgody na udostępnienie

danych kontaktowych w postaci numeru telefonu i adresu pocńy elekhonicznej. Szczegółowe

cele przetwarzania danych zostaĘ wskazane wustawie zdńa l4grudnia 2016r. Prawo

oŚwiatowe (Dz. U. z2021r. poz.1082, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora

publicznego przedszkola, publicznej szkoĘ podstawowej, publicznej szkoły

ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz Ębu pracy komisji konkursowej (Dz. U.

z2021r.poz 1428). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udziałuw konkursie na

kandydata na stanowisko dyrekto ra przedszkola.

4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania

na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. organom administracji publicznej lub

podmiotom działającym na zlecenie organów administracji publicznej w zakresie

obowiązujących przepisów lub innym podmiotom przetrlłarzającym dane na podstawie umów

powierzenia, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przęisów o ochronie danych

osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocźowe, usługi informatyczne i inne. Dane

osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji

prawnych, w tym umów międąmarodowych.



5.Dane osobowe będą przetwatzane, wtym przechowywane zgodnie zprzepisami ustawy

zdnia l4lipca 1983r. onarodowyrn zasobie archiwalnym iarchiwach (Dz.U. z2020r.

poz.164), tj. przez okres 5 lat. W przypadku przetwarzarlia danych na podstawie wyrażonej

zgody, przez okres niezbędny do realizacjr wskazanego celu bądź do cofnięcia zgody na

przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośó z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. W związku zprzetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,

przysfuguje Pństwu prawo do:

1) dostępu do danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzeńa;

2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozpotządzeńa;

3) o gr ańczenia przetw arzańa na podstawie art. 1 8 o gólne go r ozpotządzenia.

7. ponadto w przypadku przetwarzańa danych na podstawie wyrazonej zgody, posiadają

Pństwo także prawo do:

1) usunięcia danych, na podstawię art.17 ogólnego rozporządzenia;

2) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzęńa.

8. W przypadku, w którym przetvvarzańe danych odbywa się na podstawie wyrazonej zgody,

przysługuje Pństwu prawo do jej cofnięcia, wdowolnym momencie, wformie, wjakiej

zostńa ona wyrazona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośó z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawiezgody przed jĄ wycofaniem.

9. Macie Pństwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, gdy vznacie, iż przetwarzanie danych osobowych narasza przęisy

o ochronie danych osobowych.

10. Podanie przezPństwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jesteście Pństwo

zobowiązań do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak

mozliwościwzięciaudzińuw konkursie na kandydatana stanowisko dyrektora ptzedszkola.

ll.Dane niebędą przetwarzane wsposób zautomatyzowany, wtym również wformie

profilowania.
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