
Uchwala Nr 640 XOU

Zarzadu Powiatu Lowickiego

z dnia 28 WO/VEO. OM v.

w sprawie ogtoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Mlodziezowego

Osrodka Socjoterapii w Kiernozi, ul. Sobocka 2 b, 99-412 Kiernozia

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 63 ust. 1 i 10
w zwiazku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910, poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz § 1 ust. 1

Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publiczne}
szkoty podstawowej, publicznej szkoty ponadpodstawowej lub publicznej placowki
oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 oraz z 2019 r.
poz. 1634) uchwalasie, co nastepuje:

§1. Ogtasza sie konkurs na stanowisko dyrektora Mtodziezowego OSrodka
Socjoterapii w Kiernozi, ul. Sobocka 2 b, 99-412 Kiernozia.

§2. Tresé ogloszenia stanowi zatacznik do niniejszej uchwaty.

§3. Ogtoszenie o konkursie zamieszcza sie na stronie internetowej Powiatu
Lowickiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego

w kLowiczu, na tablicy ogtoszen Starostwa Powiatowego w Lowiczu,

ul. Stanistawskiego 30, 99-400 Lowicz, a takze na stronie Biuletynu Informacji

Publicznej Kuratorium Oswiaty w Lodzi.

§4. Wykonanie uchwaly powierza sie Staroscie Lowickiemu.

§5. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Cztonkowie Zarzqdu:

Marcin Kosiorek - StarostaLowicki ka eee ence feteeeedheeeece renee eeeees

 

Piotr Malezyk - WicestarostaLowicki ses eeeeee seen es

Janusz Michalak -Cztonek ZarzaduU hada cece eee ee eee e eee ee ee eeeeeeeeeeeees
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Uzasadnienie

Zgodnie z tresciq art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

oswiatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 oraz poz. 1378) kandydata na stanowisko

dyrektora szkoty wytania sie w drodze konkursu, natomiast zgodnie z § 1 ust. 1

Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie

regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej

szkoty podstawowej, publicznej szkoly ponadpodstawowej lub publicznej placowki

oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 oraz z 2019 r.

poz. 1634) konkurs na stanowisko dyrektora publicznej szkoty ponadpodstawowej

ogtasza organ prowadzacy.

DYRE
Nydziatu Kontroli i Zz   



daDichonty Nr30.1 AOU
Zarzadu pwistiFowial jeen,
zdnia Temace.BOQ v

ZARZAD POWIATU LOWICKIEGO
oglasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Mtodziezowego OSrodka Socjoterapii w Kiernozi
ul. Sobocka 2 b, 99-412 Kiernozia

I. Wymagania wobec kandydatéw.

Do konkursu) moze przystapi¢ osoba, ktéra spelnia wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
W sprawie wymagan jakim powinna odpowiadaé osoba zajmujaca stanowisko dyrektora
oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole

podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placéwce (Dz.U.
zZ2017r. poz. 1597 oraz z 2019 r. poz. 1661).

1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, ktdry spetnia ltacznie nastepujace
wymagania:

1) posiada wyksztatcenie wyzsze i tytul zawodowy magister, magister inzynier lub

rownorzedny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela w danej placéwce;

2) ukonezyt studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia
magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarzadzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarzadzania oswiata prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placowek
doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pigcioletni staz pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pigcioletni staz pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskal:

a) co najmniej bardzo dobrq oceng pracy w okresie ostatnich pieciu lat pracy lub
b) pozytywng ocene dorobku zawodowegow okresie ostatniego rokualbo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywnga ocene pracy w okresie
ostatnich czterech lat pracy w uczelni,

-  przed przystapieniem do konkursuna stanowisko dyrektora,

-  w przypadku, o ktoérym mowaw art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-
Prawo oSwiatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z pézn. zm.), jezeli nie przeprowadzono
konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora,

- wym6g posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny
dorobku zawodowegonie dotyczy:

a) nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, zatrudnionych na stanowisku

wymagajacym kwalifikacji pedagogicznych w urzedzie organu administracji
rzadowej, kuratorium oswiaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej i okregowych komisjach egzaminacyjnych lub

b) nauezycieli mianowanych lub dyplomowanych, zatrudnionych na stanowisku

innymniz okreslone w lit. a, na ktorym sq realizowane zadania z zakresu o$wiaty,
w urzedzie organu administracji rzadowej, kuratorium oswiaty, Centrum Edukacji



5)

6)

8)

9)

10)

11)

Artystyeznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okregowych komisjach

egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na ktérym sq realizowane zadania z zakresu

oswiaty w urzedzie organu administracji samorzqdowej, lub

c) nauezycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych

z obowiazku gwiadezenia pracy na podstawie przepisow ustawy z dnia

23 maja 1991 r. o zwiazkach zawodowych(Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z pézn. zm.);

spelnia warunki zdrowotne niezbedne do wykonywania pracy na stanowisku

kierowniczym;

mapelng zdolnosé do czynnosci prawnychi korzysta z pelni praw publicznych;

nie byt prawomocnie ukarany karq dyscyplinarna, o ktérej mowa w art. 76 ust. 1

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215

z pozZn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - kara dyscyplinarng, o ktérej

mowa art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie

wyzszym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478), lub kara dyscyplinarna,

o ktérej mowaw art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie

wyzszym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z pozn. zm.), oraz nie toczy si¢ przeciwko niemu

postepowanie dyscyplinarne;

nie byt skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przestepstwo lub umyslne

przestepstwo skarbowe;

nie toczy sie przeciwko niemu postepowanie o przestepstwo scigane z oskarzenia

publicznego;
nie byt karany zakazem pelnienia funkcji zwiazanych z dysponowaniem srodkami

publicznymi, o ktérym mowaw art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.

o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych (Dz. U. z 2021 r.

poz. 289);

w przypadku cudzoziemca - posiada znajomos¢ j¢zyka polskiego poSwiadczona

na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 7 pazdziernika 1999 r. o jezyku polskim
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 z pdzn. zm.), ukoriezy! studia pierwszego stopnia, studia

drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub

jest ttumaczem przysiegtym jezyka polskiego.

2. Osoba niebedgca nauczycielem,ktéra speinia tacznie nastepujgce wymagania:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

posiada obywatelstwo polskie, z tym, ze wymoég ten nie dotyezy obywateli pahstw

cztonkowskich Unii Europejskiej, pafstw ezionkowskich Europejskiego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarezym

oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

posiada wyksztalcenie wyzsze i tytul zawodowy magister, magister inzynier lub

rownorzedny;

posiada co najmniej piecioletni staz pracy, w tym co najmniej dwuletni staz pracy

na stanowisku kierowniczym;

nie toczy sie przeciwko nie] postepowanie o przestepstwo Scigane z oskarzenia

publicznego lub postepowanie dyscyplinarne;

ukonezy! studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia

magisterskie lub studia podyplomowe,z zakresu zarzqdzania albo kurs kwalifikacyjny

z zakresu zarzadzania oSwiata prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placéwek

doskonalenia nauczycieli:

spelnia warunki zdrowotne niezbedne do wykonywania pracy na_ stanowisku

kierowniczym:



7)
8)

9)

10)

Ik.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

mapeing zdolnosé do ezynnosgci prawnychi korzysta z pelni praw publicznych;
nie byt skazany prawomocnym wyrokiem za umyéIne przestepstwo lub umyélne
przestepstwo skarbowe;

nie byt karany zakazem pelnienia funkeji zwiqzanych z dysponowaniem

Srodkami publicznymi, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. 0 odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);

w przypadku cudzoziemca - posiada znajomosé¢ jezyka polskiego poswiadezona
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 7 pazdziernika 1999 r. o jezyku polskim
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 z pézn. zm.), ukoniczyt studia pierwszego stopnia, studia

drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub
jest ttumaczem przysieglym jezyka polskiego.

Informacja o ofercie.

Oferty powinny zawiera¢:

uzasadnienie przystapienia do konkursu oraz koncepeje funkcjonowania i rozwoju
placowki;

zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajacy w_ szczegdlnosci
informacjeo:

— 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

niebedacej nauczycielem;

oswiadczenie zawierajace nastepujace dane osobowe kandydata:
— imig (imiona) i nazwisko,
— date i miejsce urodzenia,
— obywatelstwo,

—miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

poSwiadezone przez kandydata za zgodnosé z oryginatem kopie dokumentow

potwierdzajacych posiadanie wymaganego stazu pracy, o ktérym mowa w pkt 2:
Swiadectw pracy, zaswiadezei o zatrudnieniu Iub innych dokumentow
potwierdzajacych okres zatrudnienia;

poswiadezonych przez kandydata za zgodnosé z oryginalem kopii dokumentéw
potwierdzajacych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu ukonczenia
studiéw pierwszego stopnia, studidw drugiego stopnia, jednolitych studiéw
magisterskich lub $wiadectwa ukonczenia studi6w podyplomowych, z zakresu
zarzadzania albo $Swiadectwa ukoniczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu
zarzadzania oswiata:

w przypadku cudzoziemca - poswiadczonej przez kandydata za zgodnosé
z oryginalem kopii:

— dokumentu potwierdzajacego znajomosé jezyka polskiego, o ktérym mowa

w ustawie z dnia 7 pazdziernika 1999 r. o jezyku polskim (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1480 z pdézn. zm.), lub

— dyplomu ukonezenia studidw pierwszego stopnia, studiéw drugiego stopnia lub
jednolitych studiéw magisterskich, na kierunkufilologia polska, lub
— dokumentu potwierdzajacego prawo do wykonywania zawodu_ tlumacza
przysieglego jezyka polskiego;



7) poswiadezona przez kandydata za zgodnosé z oryginatem kopig zaswiadezenia

lekarskiego o braku przeciwwskazafi zdrowotnych do wykonywania pracy

na stanowisku kierowniczym;

8) oswiadczenie, ze przeciwko kandydatowinie toczy sig postgpowanie 0 przestepstwo

Scigane z oskarzenia publicznego lub postepowanie dyscyplinarne;

9) ogwiadezenie, ze kandydat nie byt skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne

przestepstwo lub umyslne przestepstwo skarbowe;

10) oSwiadczenie, ze kandydat nie byt karany zakazem petnienia funkcji zwiqzanych

z dysponowaniem srodkami publicznymi, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 0 odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny

finanséw publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);

11) ogwiadezenie 0 dopelnieniu obowigzku, o ktérym mowaw art. 7 ust. 1 i 3a ustawy

z dnia 18 pazdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organéw

bezpieczenstwa panstwa z lat 1944-1990 oraz tresci tych dokumentow

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 z pdzn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora

publicznej szkoty urodzonego przed dniem | sierpnia 1972 r.;

12) pogwiadezong przez kandydata za zgodnosé z oryginatem kopi¢ aktu nadania stopnia

nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13) poswiadezong przez kandydata za zgodnosé z oryginatem kopig karty oceny pracy lub

oceny dorobku zawodowego- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oSwiadezenie, ze kandydat nie by! prawomocnie ukarany kara dyscyplinarng, o ktorej

mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z pézn. zm.) lub kara dyscyplinarng, o kt6rej mowa

w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym

i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478), Iub kara  dyscyplinarna,

o ktérej mowaw art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie

wyzszym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z pozn. zm.), - w przypadku nauczyciela

i nauczyciela akademickiego;

15) oSwiadezenia, ze kandydat ma pelng zdolnogé do czynnosci prawnych i korzysta

z pelni praw publicznych.

2. Na zadanie organu prowadzacego kandydat jest obowiazany przedstawi¢ oryginaly

dokumentow, o ktérych mowa w ww.ust. 1 pkt 4-7, 12113.

IJ. Miejsce, sposob i termin sktadaniaofert.

1. Oferty nalezy skladaé w terminie do dnia_ 13 kwietnia 2021 r. do godziny 16%:

1) w zamknietych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym

oraz numerem telefonu, z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko Dyrektora

Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii w Kiernozi, ul. Sobocka 2 b, 99-412 Kiernozia

— nie otwierac”,

— wsekretariacie, ul. Stanistawskiego 30, 99-400 Lowicz,

— lub przeslaé na adres: Starostwo Powiatowe w Lowiczu,ul. Stanistawskiego 30,

99-400 Lowicz (w przypadkuprzestania oferty liczy sig data doreczenia przesytki);

2) dopuszezasie skladanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta taka powinna

byé opatrzona  kwalifikowanym podpisem  elektronicznym albo —podpisem

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierac elektroniczne kopie

dokumentow wymaganychjako zalaczniki do oferty.

2. Oferty, ktére wptyna po terminie nie bedg rozpatrywane.



IV. Sposdb powiadomienia o terminie konkursu.

1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powoltana przez Zarzad Powiatu
Lowickiego.

2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postepowania konkursowego kandydaci zostana
powiadomieni indywidualnie, w formie pisemnej.

3. Komisja konkursowa ma prawo zadaé przedstawienia dowodu osobistego lub innego
dokumentu potwierdzajacego tozsamosé kandydata oraz posiadane obywatelstwo.

4. Blizszych informacji udziela Wydziat Kontroli i Zarzadzania Jednostkami Starostwa
Powiatowego w Lowiczu_ tel. (0-46) 811 53 20.
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He-Mezowska



Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

227 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizyeznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1)— dalej zwanym ,,Rozporzgdzeniem”:

iE

1)

Administratorem Panstwa danych osobowychjest Starostwo Powiatowe w Lowiczu z siedziba

przy ul. Stanistawskiego 30, 99-400 Lowicz.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktorym moze si¢ Pani/Pan

skontaktowaé w sprawach zwiqgzanych z ochrona danych osobowych poprzez

e-mail: iod@powiatlowicki.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe

w Lowiczu, 99-400 Lowicz,ul. Stanistawskiego 30.

Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg w celu wzigcia udzialu w konkursie

na stanowisko dyrektora Miodziezowego Osrodka Socjoterapii w Kiernozi, ul. Sobocka 2 b,

99-412 Kiernozia, zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z pozn. zm.) oraz

a) na podstawieart. 6 ust. | pkt a Rozporzadzenia w zakresie nr telefonu i obywatelstwa,

b) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt ¢ Rozporzadzenia w zakresie pozostalych danych

osobowych.

Panstwa dane moga byé przekazywane innym organom i podmiotom wylgcznie na podstawie

obowiazujacych przepisow prawa.

Panstwa dane nie beda przekazywane doparistw trzecich.

Panstwa dane beda przechowywane przez okres wynikajacy z zalacznika nr 3

do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji

kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

i zakresu dzialania archiwow zakladowych(Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z pozn. zm.).

Posiadaja pafstwo prawo do: dostgpu do tresci swoich danych, sprostowania

oraz ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie

bez wplywu na zgodnosé z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody

przed jej cofnigciem.

Maja Panstwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uznaja Panstwo, ze przetwarzanie danych osobowychPanstwa dotyezacych narusza_przepisy

Rozporzadzenia.

Podanie przez Panstwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakze konsekwencjq

niepodania danych bedzie brak moZliwosci wziecia udziatu w konkursie.


