9) oŚwiadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiemzaumyślne przestępstwo

lub umyślne przestępstwo skarbowe,
l0) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazempełnienia funkcji związarrychz
dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17
grudnia 2004 r, o odpowiedzialności za naruszęnie dyscypliny finansów publicznych (Dz.IJ. z 2017
r. poz,13l1 zpożn, zm.),
1 1) poŚwiadczonąplzez
kandydat a za zgodnośćz oryginałem kopię aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
12) PoŚwiadczonąprzez kandydatazazgodnośćz oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny
dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karądyscyplinarną o której mowa w
art, 7 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - KartaNauczyciela (Dz.IJ . z 2017 r. poz. 1 1 89
z PÓŻn. zm,) lub w ań. 1 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz,tU. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm',) - * prrypuóku nauczyci ęla i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenlę, że kandydat mapeŁnązdolność do czynności prawnych i korzystazpełnipraw
publicznych,
1 6) oŚwiad czenie, że kandydat
Wraża zgodę na przetwar zarie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2016 t. poz.922 zpóżn.
zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola

OferĘ naleĘ składać w zamkniętych kopeńachzpodanym adresem zrvrotnym, numerem
telefonu, adresem e-mail i dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Samonądowego
Przedszkola "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA''
6.

do dnia 29.05.2018 roku do godz.14:00 (decyduje data wpływu) na adres:
C

entrum Zarządzania Edukacj ą w Kocmyrzowie-Luborzycy, Ko cmyrzów 38,

32-010 Luborzyca.

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. Na żądanie organu prowadzącego
Przedszkole kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały ńożonychdokumentów, o których
mowa w ust. 5 pkt 4-7, 12 i 13. Termin i miejsce przeprowadzenia postępowania konkursowego
został wskazany w tabeli harmonogramu, niemniej jednak kandydaci zostanąpowiadomieni diogą
e-mail o tęrminię i godzinie konkursu.

oJT
al^A

mgr ln,

rek Jamborski

