
Bt RMISTRZ MIASTA LĘBORKA
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

- PRZEDSZKOLANR 9 w Lęborku
przy ul. Mireckiego 9, 84-300 Lębork

I. Do konkursu może przystąpić:
1. osoba bedaca nauczvcielem mianowanvm lub dvplomowanym. Irtóra spełnia ła§aie na§teDuiace

wvmaqania;
Ó-ń;iada-wyksztŃcenie wżsaa i q/fuł zawodowy magister, mąister inźrynier lub równorzędnY, oraz

prz.ygotowanie pedagogiczre i kwalifikacje do zajmowania stanowiskanauczycielaw danej placówce

pedąogicae i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce;

U) *onczłła studia pierwsŹego stopnią studia drugego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia

podyplomowe z zakresu zarządzańa albo kurs kwalifikacyjny z zakresu załlądzańa oświaĘ ProwadzonY
Żgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

c) pósiada có najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela 1ń pięcioletni staż

pracy dydakĘczaej na stanowisku nauc zyciela akademickiego;
uzyskała:
- co najmniej bardzo dobą ocenę pracy w olrresie ostatnich pięciu lat pracy lub
- pozyĘwną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
_ w przypadku nauczyciela akademickiego _ porytywną ocenę pracy w okresię ostatnich cżerech lat pracy w

uczelni,
przed przrysĘlieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
spehia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
ma pehą zdolność do czynności prawnych i korzysta z pehi praw pub§cznych;
nie była prawomocnie ukarana kaą dyscyplinaąą o któĘ mowa w art. 76 ust. l ustawy 7, rlnia 26 Ęcmia
1982 r. _-Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego - kaą dyscyplinarną o której mowa

w art_ 2'?6 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub karą

dyscyplinarną; o której mowa w art.140 ust, 1 6tawy z dnia 27 1ipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

wyższym oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscypliname;
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyśhne przestępsfitro 1ń umyślne przestępstwo skmbowe;

nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z óskarżenia publicznego;
nie była karana zakazęmpehienia fimkcji związanych z dysponowaniem §rc.{kami publicnymi, o którym

mo*iw art.31u§t. 1pkt4 ustawy zdńaI7 sudnia żaa4 l o odpowiedzialnościzanaruszeniedysclpliny
finansów publicmych;
w przypadku cudzoziemca - posiada majomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w
,rsń*ió z dńa7 paźńńern:ka L999 r. o języku polskim, ukończyła studia pierwszego stopnią sfudia drugiego

stopnia lub jednotite stgdia magisterskie, na kierunku filologia patską lub jest tłumaczem przysięgłym
języka polskiego.

2. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany:
a) zatrudniony na stanówisku wymagającym kwalifikacji pedagogicarych w urzędzie organu administracji
rądowej, krrrxorium oświaĘ Cęntrum Edukacji ArtysĘcarej, Centralnej Komisji Egzaminaryjnej i
olaęgowych komisj ach egzaminacyjnych,
b) zatrudniony na stanowisku innym nż okręślone w ppkt a) na łtórym są realizowane zadania z zakłesu

oświaty, w urzędzie organu administracji rądowej, krnatorium oświaty, Centrum Edukacji Arfystycznej,

Ceiltralnej Komisji Egzarninacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są

realżowane zadniazzakresu oświaty w urzędzie organu administracji sanorządowej,
c) urĘowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów u§tawy z dnia 23 maJa

1991 r. o zwiąkach zawodowych,
spełniający w}magania określ,onę w pkt 1 niniejszego ogłoszenia, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej

bardzo dob,rej oceny pracy albo pozyfywnej oceny dorobku zawodowego.

_ 3. Osobł niebedaca nauczvcielem. kt0ra snełnia łacmie naĘppiace wvmagania:
' t pństw członkowskich Unii

Europejskiej, państw cźonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - ston
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

b) posiada wyksźałcenie wyższe i Ętuł zawodowy magister, magister inłnier 1Ń równorzędny;

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracŁ w tym co najmnĘ dlruletni stź pracy na stanowisku
kierownicązm;
nie toczy się przeciwko niej postępowanie o prze§tępstwo ściganę z askarżenia publicmego lub
postępowanie dyscyplinarne;
speŁnia wymogi określone w plct 1łit. b, e, { h, j, k niniejszego ogłoszenia.

E. Gf9rty.q§iób plzy§tepąiągvch do konkułsir powinny zawielaći
a} uzasadnienie prrystąplęnia do konkursu olaz koneepcję funkcjonowalia i rozrvcju publieznej placólvki;
h) Ąciorys r opi"reił preebiegu płaey zawadowej, zawiłraja.ey lv szezegótrności i;lfonłaeję o:

d)

e)
f)

c)

h)
i)
j)

k)

d)

e)



- stazu pracy pęda_gogił;iłnej ,-- w przypadku nałcz_vciela albo
- stazu pracy dyda}itycznej - w przypadku nauczyciela akaderaickiego albo
- stazu pracy, w tym stazu pracy na stanolvisku kierowniczym - w prąpadku osoby niebędącej
naucrycielem;

c) oświadczenie zawierającę na§tępująee dane osobo*,e kandydata:
- imię (imiona) inazwisko,
- data i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamięszkania (adres do korespondencji},

d) poświadczorlę pTzęz kandydata za zgodnośc z oryginałem kopie dokunentów potwierdzających posiadanie
\,1,Tmaganego staźu pracy, o którynr mowa w lit. b: świadect\-v pracy, zaświadczęń o zatrudnieniu lub innych
dokumentów potwierdzaj ących okres zatrudnienia;

e) poświadczonę przęz kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwieńzających posiadanie
wymaganęgo wykształcenia, w tym dyplomu ukończęnia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego
stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectłva ukończenia studiów podyplomowych z zakresu
zarząćzanta albo świadectwa ukończenia kursu krvaiifikacyjnego z zaklesu zarządzania oświatą;

f) w prz_vpadku cudzczięł-rca - poś-wiadczofiąprzęz kand,vdata za zgcCność z oryginałenr kopię:
- Col.g_rłei-rtu pcfwie rizającego majołłość jęz;.ka polskiego, o klorym rnolya \rj ustewie z dnił,J paźiziernika
1999 r. o języku polskim;
- dyplomu ukończenja studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich. na kierunku filologia polska, lub
- dokumęntu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tfumacza prrysięgłego jęryka polskiego;

g) poświadczoną ptzęz kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczęnia lekarskiego o braku
przeciwrvskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarzenia
publiczrrego 1ub postępowanie dysclpliname;

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany pra$,omocn}m wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;

j) oświadczenie, ze kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniern środkami
publicalmi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dńa I7 gudnia 2004 r. o odpowiedzialności za
naruszęnie dyscypliny finansów publiczrych;

k) poświadczoną pTzęz karrdydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego - w przlpadku nauczyciela;

l) poświadczoTlą ptzęz kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty ocęny pracy lub cceny dorobku
zawo<iowego - w przypadku nauczyciela i nauczrvciela akademrckl'ego;

ł) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie
ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w ań. 76 ust, 1 ustawy z dnia 26 s§cznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela lub karą dyscyplinamą o której mowa w art. 2"16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 201 8 r. - Prawo
o szkolnictwie wyżs4łn i nauce lub karą dysclplinarną, o której mowa w art.140 ust. 1 ustawy z dnia27
lipca 2005 r. - Prąwo o szkolnictwie wyzszym;

D oświadczenie, ze kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
m) oświadczenie, ze kandydat wlraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z usiawą z dłia

l0 ma,ie 20 1 8 r. o ochronie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisk_c dyrektora.

Ofer§ należy składać w kłncelarii ogólnej [-Trzędu Miejskiego w Ęborkłr, ul. Armii Krajox,ej
14, w zamknięĘch kopertach z podaniem imienia, nazwiska, adresem zwrotnym oraz numerem
telefonu i dopiskiem; ,,Konkurs - Przedszkole Nr 9" w terminie do tlnia 25.02.2021 r. do eodz.
15.00.

Koirkurs przeprołva."lzi komis.ja koni<urso.ł,a porł,ołana przez Bunnistrza &Ąiasta Lęborka, w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Lęborku, ui. Armii Krajowej 14.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępo\Mania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie.


