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OGI-OSZENIE O KONKURSIE

ZARZ4D POWIATU MINSKIEGO
o glasza

konkurs na stanowisko dyrektora

:

ZE SP O\,IJ SZKOT_,, EKON OMICZNYC H

w Mirisku Mazowieckim
z stedzib4 ul. ZygmuntaKazikowskiego 18, 05-300 Minsk Mazowiecki.
1"

Do konkursu moze przyst4pic osoba, kt6ra spelnia wltmagania okreSlone ! w rqzporzqdzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 20ll r. w sprawie wymagari, jakim powinna
odpowiadat osoba zajmujqca stqnowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowei
oraz publicznej plac1wce (Dz. U . z 2017 r., poz. 1597 z poZn. zm).

Oferty os6b przystgpuj4cych do konkursu powinny zawierad:
1) uzasadnienie przyst4pienia do konkursu oraz koncepcjg funkcjonowania i rozwoju Zespolu
Szk6l Ekonomicznych w Minsku Mazowieckim;
2) Zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej , zawwajqcy w szczeg6lnoSci informacjE o:

- stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stazu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stazu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby

niebEd4cej nauczycielem ;
3) oSwiadczenie zawreraj4ce nastEpuj4ce dane osobowe kandydata:

4)
5)

6)
7)

- imig (irniona) i nazwisko,
- datg i miejsce ulodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

'

poSwiadczone przez kandydata za zgodno6i z orygrnalem kopie dokument6w
potwierdzaj4cych posiadanie wymaganego stalu pracy, o kt6rym mowa w ppkt 2:
Swiadectw pracy, zalwradczen o zatrudnieniu lub innych dokument6w potwierdzajqcych
okres zatrudnienia;

poSwiadczone przez kandydata za zgodnoSi z orygrnalem kopie dokument6w
potwierdzaj4cych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu ukoriczenia
studi6w wyaszych lub Swiadectwa ukoriczenia studi6w podyplomolvych z zakresu
zarzqdzama albo Swiadectwa ukonczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zaruqdzagra
oSwiat4;
poSwiadczonq przez kandydata za zgodnoli oryginalem kopig dokumentu potwierdzaj4cego
znajomoSi jEzyka polskiego, o kt6rym mowa w ustawie z dnia 7 pa2dziernrka 1999 r.

ojgzykupolskim(Dz.U.z20llr.,poz.224zpoLn.zm.)-wptzypadkucudzoziemca;

poSwiadczonq przez kandydata za zgodnoSc z oryginalem kopig zalwiadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oSwiadczenie,2e przeciwko kandydatowi nie toczy sig postgpowanie o przestgpstwo Scigane
z oskarZenia publicznego lub postgpowanie dyscyplinarne;
9) oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umySlne
przestgpstwo lub umySlne przestgpstwo skarbowe;
10) oSwiadczenre, 2e kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwrqzanych z
dysponowaniem Srodkami publicznymi, o kt6rym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnra
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoSci za narvszenie dyscypliny finans6w publicznych
(Dz. U " z 2017 | " poz. l3II z poLn. zm.);

l1) oSwiadczenie o dopelnieniu obowr4zku, o kt6rym mowa w art. 7 ust. I i3a ustawy zdnia
18 paLdziernika 2006 r. o tLjawnianiu informacji o dokumentach organ1w bezpieczeitstwa
paristwa z lat I944-1990 oraz treici tych dokument1w (Dz. U. z 20Il r. poz. 2186 z poLn.
zm.) - w plzypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoly urodzonego przed dniem
1 sierpnia 1972r.;
12) poSwiadczona przez kandydata za zgodnolc z oryginalem kopia aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
t3) poSwiadczofia przez kandydata za zgodnol(, z oryginalem kopia karty oceny pracy lub oceny
dorobku zawo dowe go - w przypadku nauczyciel a I nauczy ciela akademickie go ;
14) oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl prawomocnie ukarany karq dyscyplinarnE, o kt6rej mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U . z 2017 r. poz.
1189 z poZn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnta 27 hpca 2005 r. - Prawo o
szkolnictwie wyzszym (Dz.U. 22017 r., poz.2183 zpo2n. zm.) - w przypadkq nauczycielat
nauczyciela akademickiego ;
ls) oSwiadczenie, 2e kandydat ma peln4 zdolnoSd do czynnoSci prawnych i korzysta z pdlni
praw publicznych.
a
J.
Na Z4danie organu prowadz4cego kandydat jest obowi4zany przedstawii oryginaly
dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 2 ppkt 4-7 , 12-13.
4.
Oferty naleZy skladac w zamknigtych kopertachz podanym adresem zwrotnym z numerem
telefonu kontaktoweqo i dopiskiem:

"Konkurs na stanowisko dyrektora
Zespolu Szk6l Ekonomicznych
w Mirisku Mazowieckim"
w terminie (wplyw do urzgdu) do dnia 18 maia 2018 roku na adres:

'

Starosfwo Powiatowe w Mirisku Mazowieckim
ul. Tadeusza KoSciuszki 3. 05-300 Mifisk Mazowieckim

lub osobiScie w Biurze Obslugi Interesanta (pok6j nr 8), w godzinach pracy Urzgdu. Oferty
zloZone po wryaej wymienionym terminie nie bEdq objgte procedur4 konkursow4.
W przypadku przeslania oferty pocztq, o dacie zloZema oferty decyduje data jej wplywu do
Starostwa Powiatowego w Mifsku Mazowieckim.
Dopuszcza sig r6wnie2 mo2liwoS6 skladania ofert w postaci elektronicznej. Termin skladania
uplywa w dniu 18 maja 2018 roku o godzinie 15.00, Oferla skladana elektronicznie powinna
byc opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP i zawrerac elektroniczne kopie dokument6w wymaganych jako
zal4cznlkr do ofeity. Pismo podpisane podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
moana wyslai loguj4c sig do platformy ePUAP- dostgp ze strony Starostwa Powiatowego
w Mirisku Mazowieckim:

podawcza.html

6.
7.

lub

loguj4c sig bezpoSrednio na

portalu

ePUAP

https ://epuap. eov.pllwps/portal.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana ptzez Zarzyd Powiatu Minskiego.
O terminie i miejscu przeprowadzenta postgpowania konkursowego kandydaci zostanq
powiadomieni w formie pisemnej.

Mirisk Mazowiecki, dnia 09 kwietnia 2018 r.

