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OGŁOSZENIE O KONKURSIE

}

WÓjt GminY Kocmyrzów-Luborryca

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Samorządowego Przedszkola "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA,,
z siedzibą: Wysiołek Luborrycki 160 b,32-010 Luborzyca

l. Do konkursu moze przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;
2) Posiada wYkształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier
lub równorzędny,
otzPrzYgotowanie Pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowisi<anauczyciela w
przedszkolu;
3) ukończYła studia wyższe lub studia podyplomowe zzabesuzarządzania albo
kurs
kwalifikacYj nY z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie zprzepisami w
sprawie
placówek doskonalenia nauczycieli ;
4) Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub
Pięcioletni staż Pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
5) uzyskała:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie óstatniego roku albo
c) w PrzYPadku nauczYciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie
ostatnich cztercch
lat PracY w szkole wyższej - przedprzystąlieniem do konkursu na stanowisko
dyrektora, a w
PrzYPadku, o którym mowa w art. 63 ust. It i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. _ prawo
oŚwiatowe, jeżeli nie Przeprowadzono konkursu - przedpowierzeniem stanowiska
dyrektora;
6) sPełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykońy*uniu pracy na stanowisku
kierówn iczym,
7) ma Pełną zdolnośćdo czynności prawnych i korzysta w pełni z ptaw publicznych;
8) nie bYła Prawomocnie ukarana karą dyscyplinamą o której mowa * urt.
76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stYcznia 1982 r. - Karta Nauczyciel a (Dz. IJ . z 2017 r. poz. 1189 z poźn. zm.), aw przypadku
'znauczYciela akademickiego - karą dyscyplinarną o której mowa w art. 140 ust. 1
ustawy dnia27
liPca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. zŹOrc t. poz. 1842 z późn. zm,j,
oraz nie
,
toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
9) nle bYła skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo
skarbowe;
10) nie toczY się Przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ściganez oskatżenia
publicznego;
l l) nie bYłakarana zakazempełnienia funkcji związanychz dyspónowaniem
środkami
PublicznYmi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z aniii 17 grudnia 2004 r. o
odPowiedzialnoŚci Za naluszenie dyscypliny finansów publicznych (ńz. |J. z ż0I7 r. poz.l3ll
z
pożn, zm.)
12) w PrzYPadku cudzoziemca
- posiada znajomoś ć językapolskiego poświadczonąna zasadach
okreŚlonYch w ustawi e z dnia 7 pńdziemika 1999 r. o języku polskirrr(tekst jednolii y Dz,IJ .
z
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