
UCIIWAŁA NR 111/584/17
Z ARZ ĄDU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

zdnia4kwietnia ż077 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii
Konopnickiej w Kościanie oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kościanie

Na podstawie art.32ust. 1iust.2plł5 ustawy zdnia 5czerwca 1998roku osamorządzie powiatowym (tj.
Dz.IJ.2016.8I4ze zmianami), art.5c pktZ, wzwiryku zart.36aust,2ustawy zdnia 7 września 1991 roku
osystemie oświaĘ (tj. Dz.U.2016.I943ze zmianami), tozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zdńa
8kwietnia 2Ol0r.'wsprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoĘ lub publicznej
placówki orazĘbtl pracy komisji konkursowej (Dz.U.ż0I0.60.373ze zlnianami) oruzroąorządzenia Ministra
Edukacji Narodowej zdnia Z7pńdziemika 2009r. wsprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba
zajnlĄąca stanowisko dyreklora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół
irodzajach publicmych placówek (Dz.U.2009.184.1436 ze zlnianami) Zarząd Powiatu Kościańskiego uchwalą co
następuje:

§ 1. 1. Oglasza się konkursy na stanowiska dyrektorów:

1) Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie, ul. Marii Konopnickiej 1, 64-000 Kościan,

2) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kościanie, ul. Kościelna5a,64-000 Kościan,

ż.Treść ogłoszenia o konkursach stanowi zńącznikdo uchwĄ.

3. Ogłoszenie o konkursach zamieszcza się na stronie internetowej i stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Powiatu Kościńskiego, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki
22 ilJ^, Gostyńska 38 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

§ 2. Wykonanie uchwaĘ powierza się PrzewodniczącemlZarząduPowiatu Kościńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.
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Zńącznik do UchwaĘ Nr 1 1 1/584/1 7

Zarządu Powiatu Kościńskiego

zdnia4 kwietnia 2017 r,

Z ARZ ĄD POWIATU KO ŚCIAŃSKIE GO
OGŁASZA KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW:

1) Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie,
ul. Marii Konopnickiej 1, 64-000 Kościan

2) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kościanie,
ul. Kościelna 5a,64-000 Kościan

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie
następujące wymagania:

1) ukończył studia magisterskie i posiada prrygotowanie pedagogiczrLe oraz kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela wdanej szkole lub placówce, aw przypadku zespofu publicznych szkół posiada
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, w której wymagania doĘczące kwalifikacji
nauc4,cieli są najvły ższe ;

2)ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe zzal<tesu zarządzarlia albo kurs kwalifikacyjny zza7łesu
zarządzaria oświatą, prowadzony zgodnie zprzepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletrri stń pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni stuż pracy
dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)uzyskń:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) porytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - poz11tywną ocenę pracy w okresie ostatnich cńerech lat pracy
wszkole wyższej -przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, aw przypadku, októrym
mowa wart. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy zdnia 7września 199lr. osystemie oświaty, jeżeli
nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora,

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierownicrym;

6)nie był karany karą dyscyplinarną, októrej mowa wart.76 ust. 1 ustawy zdnia26 stycmia 1982r. - Karta
Nauczyciela (tj.Dz.U.20l6.1379' ze zmianami), aw przypadku nauczyciela akademickiego - karą
dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia27 lipca2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj.Dz.U.2016.1842 ze zmianarni), oraznietocry się przeciwko niemu postępowanie dyscypliname;

7)niebył skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżeniapublicznego;

9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji rwiązanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym
mowa'w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za nulszenie dyscypliny
fi nans ów pub li cznych (t j.D z.U .ż0 13 . 1 68 ze zmianarrń).

2. Do konkursu moze przystąpió także nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku
wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty,
Centrum Edukacji AĘstycznej, Centralnej Komisji Egzuninacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych,
oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowięku świadczenia pracy na
podstawieprzepisówustawy zdniaż3maja1991r.onxliązkachzawodowych(tj.Dz.U.2015.1881 zezmianani),
spełniający wymagania określone wpunkcie 1, zwyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy
albo po4rĘwnej oceny dorobku zawodowego.
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3. Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielemo która spełnia łącznie
następujące wymagania:

1) Posiada obywatelstwo polskie, zĘm że lvymóg ten nie doĘczy obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy
o Europejskim Obszarue Gospodarczym oraz Konfederacji Szwaj carskiej ;

2) lkoficzyła studia magisterskie;

3)Posiada co najmniej pięcioletni stń pracy, wtym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku
kierowniczym;

4) ma pełną zdolność do czrynności prawnych i korrysta zpraw publicznych;

5) nie toczY się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskatżenia publicznego lub postępowanie
dyscyplinarne;'

6) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt2,5,7 i9.
4. OferĘ osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu;

2) koncepcję funkcjonowania i roavoju szkoĘ lub placówki;

3) PoŚwiadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzaj ącego tozsamo śó oraz poświadczaj ącego obywatelstwo kandydata;

4) Ęciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku naucryciela, albo

- stńu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczycielaakademickiego, albo

- stazu Pracy, w Ęm stażu ptacy na starrowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej naucrycielem,

5) oryginĄ lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających
posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 4 ppkt 4;

6) oryginĄ lub poświadczonę przaz kandydata za zgodność zoryginńem kopie dokumentów potwierdzających
Posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa
ukończenia studiów podyplomowych zzaŁłesl zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu
kwalifi kacyj nego z zakresu zarządzania oświatą;,

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;

8) oŚwiadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo
publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

ścigane zoskarżenia

9) oŚwiadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;

10) oŚwiadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji rwiązanychz dysponowaniem środkami
publicznymi, októrym mowa wart.31 ust. 1 pkt 4 ustawy zdnia 17grudnia 2004r. oodpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj.Dz.U.2013.168 ze zmianami.);

ll)oŚwiadczenie odopełnieniu obowipku, októrym mowa wart. 7 ust. 1 iust. 3a ustawy zdnia
18 Pńdziemika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa pństwa zlń 1944-
l99a oraz treści tych dokumentów (tj.Dz.U.2016.172l ze zmianami) - wprzypadku kandydatana dyrektora
publicznej szkoly;

12) orYginń lub poświadczonąptzęzkandydata zazgodnośó z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13)oryginał lub poświadczonąprzez kandydata zazgodność zoryginńem kopię karty oceny pracy lub oceny
dorobku zawodowego - w przypadku naucry ciela i nauczyciela akademickiego;

14)oświadczenie, że kandydat niebył karany karą dyscyplinarną októrej mowa wart.76 ust. 1ustawy zdnia
26 stycznia 1982 r, - Karta Nauczyciela (tj.Dz.U.2016.1379 ze zmianami) lub w art. 740 ust. 1 ustawy z dnia
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27 liPca 2005 r. - PruY9 
" 

szkolnictwie wyższym (tj.Dz.U.2016.1842 ze nrianaml) - w przypadku nauczyciela
i nauczy ciela akademi ckiego ;

15) oŚwiadczenie, że kandYdat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta zpełń praw public znych -
w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

16)oŚwiadczenie, że kandydat wyrńa zgodę na przetwarzańe danych osobowych zgodnie zustawą zdnia
29 sierPnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U.20le .SŹ4 w celach przepiowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora.

5. Termin i sposób składania ofert.

1) OfeńY naleĘ składać w terminie do dnia { maia 29.17 r. do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach z podanym
imieniem i nazwiskiem, adresem do kore$ondencji, nń"** t"l"f*, kontaktowego i dopiskiem: ,,Konkurs
na stanowisko.dyrektora (nazwaszkoĘ lub placówki)'':

- osobiŚcie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kości uszki 22,64-000 Kościan, I piętro,
pokój nr l 19,

- Pocńąna adres: Starostwo Powiatowe w Kościanie, al. Kościuszkiż2,64-000 Kościan.
2) Zatermin ńoŻenia ofeĘ uznaje się datę łvpływu do urzędu. OfeĄ, które wpłyną do Starostwa powiatowego

w kościanie po terminie wymienionym w pkt 1 nie będą rozpatrywane.

6. Informacja o sPosobie Powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu postępowania konkursowego.
1) KoŃurs PrzeProwadzi komisja koŃursowa powołana ptzezZuządPowiatu Kościańskiego.
2) O terminie i miejscu PrzeProwadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie

na wskazanY PrzezkandYdata adres do korespondencji, nie później niż na'7 dni przed terminem postępówania.
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