
                                                                                                             

ĄZARZ DZENIE NR 36/2021
Wójta Gminy Manowo z dnia 20 kwietnia 2021 r.

ł ł łw sprawie og oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko y Podstawowej im. 26 Pu ku Lotnictwa 
śMy liwskiego w Rosnowie

śNa podstawie art. 63 ust.1 i 10 w zw. z art. 29 ust.1 pkt.2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo o wiatowe (Dz.U z
ą2020 r. poz. 910 ze zm.), art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.

ą713 ze zm.) oraz par. 1 ust.1 i 2 rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
łregulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szko y podstawowej lub

ąpublicznej  placówki  oraz  trybu pracy komisji  konkursowej  (Dz.U.  2017 r.  poz.  1587 ze zm.),  zarz dzam,  co
ęnast puje:

§ 1.

1. ł ł ł śOg aszam konkurs na stanowisko Dyrektora Szko y Podstawowej im. 26 Pu ku Lotnictwa My liwskiego w 
Rosnowie, Rosnowo 34, 76-042 Rosnowo.

2. ść ł łą ąTre  og oszenia o konkursie zawarta jest w za czniku do niniejszego zarz dzenia.

§ 2.

ę ś ąPost powanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami okre lonymi w Rozporz dzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora 

łpublicznego przedszkola, publicznej szko y podstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji 
konkursowej (Dz.U. 2017 r. poz. 1587 ze zm.).

§ 3.

łInformacja o og oszeniu o konkursie zostanie:
1) umieszczona na stronie internetowej www.manowo.pl oraz ęw  Biuletynie Informacji Publicznej Urz du 

Gminy Manowo
2) śumieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium O wiaty w Szczecinie
3) ł ń ęwywieszona na tablicy og osze  Urz du Gminy Manowo.

§ 4.

ł ę ąKonkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powo ana odr bnym Zarz dzeniem Wójta Gminy Manowo.

§ 5.

ą ł ś śWykonanie zarz dzenia powierzam G ównemu Specjali cie do spraw o wiaty i kultury fizycznej.

§ 6.

ąNadzór nad wykonaniem zarz dzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Manowo.

§ 7.

ą żZarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

                                                                                                                           
                                                                                                                             Wójt Gminy Manowo

ł                                                                                                                               Roman K osowski



łą ąZa cznik do Zarz dzenia nr 36/2021
Wójta Gminy Manowo

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

ŁOG OSZENIE O KONKURSIE

ł ł łWójt Gminy Manowo og asza konkurs na stanowisko dyrektora Szko y Podstawowej im. 26 Pu ku Lotnictwa
śMy liwskiego w Rosnowie.

ą łęOrgan prowadz cy szko : Gmina Manowo, ul. Szkolna 2, 76-015 Manowo.

łNazwa i adres szko y, której dotyczy konkurs:
ł ł śSzko a Podstawowa im. 26 Pu ku Lotnictwa My liwskiego w Rosnowie, Rosnowo 34, 76-042 Rosnowo.

I. Wymagania wobec kandydatów:

ż ą ć ł ś ąDo konkursu mo e przyst pi  osoba, która spe nia warunki  okre lone w Rozporz dzeniu Ministra Edukacji
ń ć ąNarodowej  z  dnia  11  sierpnia  2017  r.  w  sprawie  wymaga ,  jakim  powinna  odpowiada  osoba  zajmuj ca

stanowisko  dyrektora  oraz  inne  stanowisko  kierownicze  w  publicznym  przedszkolu,  publicznej  szkole
źpodstawowej , publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597 z pó n.

zm.).

1. Stanowisko  dyrektora  publicznej  szkoły  podstawowej  może  zajmować  nauczyciel

mianowany lub dyplomowany, który łącznie spełnia następujące wymagania:

1) posiada  wykształcenie  wyższe  i  tytuł  zawodowy magister,  magister  inżynier  lub  równorzędny  oraz
przygotowanie  pedagogiczne  i  kwalifikacje  do  zajmowania  stanowiska  nauczyciela  w  danym
przedszkolu, szkole lub placówce;

2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia

podyplomowe,  z  zakresu  zarządzania  albo  kurs  kwalifikacyjny  z  zakresu  zarządzania  oświatą
prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada  co  najmniej  pięcioletni  staż  pracy  na  stanowisku  nauczyciela  lub  pięcioletni  staż  pracy
dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

 a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,
 b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo,
 c) w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy

w uczelni,

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku o którym mowa w art. 63

ust.11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu
przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

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

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7) nie  był  prawomocnie  ukarany  karą  dyscyplinarną,  o  której  mowa w art.76  ust.1  ustawy z  dnia  26
stycznia  1982 r.  -  Karta  Nauczyciela  (Dz.U.  z  2019  poz.2215 ze zm.)  a  w  przypadku  nauczyciela

akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. -
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 poz. 85 ze zm.) lub karą dyscyplinarną, o której
mowa w art. 140 ust. 1 



ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz.2183 ze zm.) oraz

nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie  był  karany  zakazem  pełnienia  funkcji  związanych  z  dysponowaniem  środkami  publicznymi,  o

których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o  odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm. );

11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych
      w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480 ze zm.), ukończył

      studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia
      polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować  również nauczyciel

mianowany lub dyplomowany, który:

1) posiada  wykształcenie  wyższe  i  tytuł  zawodowy  licencjat,  inżynier  lub  równorzędny  oraz

przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole
podstawowej, oraz 

2) spełnia wymagania określone w poz. I ust.1 pkt  2-11.

3. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować osoba niebędąca

nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich
Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –

stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku
kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej  postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
postępowanie dyscyplinarne;

5) spełnia wymagania określone w poz. I ust.1 pkt 2, 5,6, 8, 10 i 11.

4. Stanowisko dyrektora w publicznej szkole może zajmować również:

1) nauczyciel  mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji
pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji
Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1,
na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej,

kuratorium  oświaty,  Centrum  Edukacji  Artystycznej,  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej  i
okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z
zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub



3) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy
na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r.

poz. 263 ze zm.),

- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej
bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

II.  Wymagane dokumenty:

ąZgodnie  z  rozporz dzeniem Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  11  sierpnia  2017 r.  w  sprawie  regulaminu
ł łkonkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szko y podstawowej, publicznej szko y

ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587 z
ź ę ą ćpó n. zm.) oferty osób przyst puj cych do konkursu powinny zawiera :

1. ą ę łuzasadnienie przyst pienia do konkursu oraz koncepcj  funkcjonowania i rozwoju Szko y Podstawowej im.
26 PLM w Rosnowie,

2. ż ą ś ęyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj cy w szczególno ci informacj  o:
ż      - sta u pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
ż      - sta u pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo
ż ż      - sta u pracy, w tym sta u pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby      
ę ą        nieb d cej nauczycielem,

ś ą ę ą3. o wiadczenie zawieraj ce nast puj ce dane osobowe kandydata:
ę      - imi  (imiona) i nazwisko,
ę      - dat  i miejsce urodzenia,

      - obywatelstwo,
      - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

ś ść ł ą4. po wiadczone przez kandydata za zgodno  z orygina em kopie dokumentów potwierdzaj cych posiadanie
ż ś ś ńwymaganego sta u pracy, o którym mowa w pkt 2: wiadectw pracy, za wiadcze  o zatrudnieniu lub innych

ądokumentów potwierdzaj cych okres zatrudnienia,

ś ść ł ą5. po wiadczone przez kandydata za zgodno  z orygina em kopie dokumentów potwierdzaj cych posiadanie
ł ńwymaganego  wykszta cenia,  w  tym  dyplomu  uko czenia  studiów  pierwszego  stopnia,  studiów  drugiego

ś ństopnia,  jednolitych  studiów magisterskich  lub  wiadectwa uko czenia  studiów podyplomowych z  zakresu
ą ś ń ą ś ązarz dzania albo wiadectwa uko czenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz dzania o wiat ,

ś ą ść ł6. w przypadku cudzoziemca - po wiadczon  przez kandydata za zgodno  z orygina em kopie:
ą ść ę    - dokumentu potwierdzaj cego znajomo  j zyka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia    

ź ę      7 pa dziernika  1999 r. o j zyku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480), lub
    ń- dyplomu uko czenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych    
      studiów magisterskich na kierunku filologia polska, lub

ą ł ę ł ę    - dokumentu potwierdzaj cego prawo do wykonywania zawodu t umacza przysi g ego j zyka     
      polskiego,

ś ą ść ł ę ś7. po wiadczon  przez kandydata za zgodno  z orygina em kopi  za wiadczenia lekarskiego o  
ń    braku przeciwskaza  zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

ś ż ę ę ę ś8. o wiadczenie, e przeciwko kandydatowi nie toczy si  post powanie o przest pstwo cigane z  
ż ę    oskar enia publicznego lub post powanie dyscyplinarne,

ś ż ł ś ę ś9. o wiadczenie, e kandydat nie by  skazany prawomocnym wyrokiem za umy lne przest pstwo lub umy lne
ęprzest pstwo skarbowe,



ś ż ł ł ą ś10. o wiadczenie, e kandydat nie by  karany zakazem pe nienia funkcji zwi zanych z dysponowaniem rodkami
śpublicznymi, o którym mowa w art.  31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  o odpowiedzialno ci za

źnaruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1440 z pó n. zm.),

ś ł ą ź11. o wiadczenie o dope nieniu obowi zku, o którym mowa w art.7 ust.1 i 3a ustawy z 18 pa dziernika 2006 r. o
ń ń śujawnianiu  informacji  o  dokumentach  organów  bezpiecze stwa  pa stwa  z  lat  1944-1990  oraz  tre ci  tych

dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz.2141 ze zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1.08.1972 r., 

ś ą ść ł ę12.  po wiadczon  przez  kandydata  za  zgodno  z  orygina em  kopi  aktu  nadania  stopnia  nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

ś ą ść ł ę13.  po wiadczon  przez kandydata  za  zgodno  z orygina em kopi  karty oceny pracy lub oceny dorobku
zawodowego w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

ś ż ł14. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - o wiadczenie, e kandydat nie by  prawomocnie
ą ąukarany kar  dyscyplinarn , o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela

ą ą(Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) lub kar  dyscyplinarn , o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. -
ż ą ąPrawo o szkolnictwie wy szym i nauce (Dz.U. z 2020 r.poz. 85) lub kar  dyscyplinarn , o której mowa w art. 140

ż źust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy szym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z pó n.zm.),

ś ż ł ą ść ś ł15. o wiadczenie, e kandydat ma pe n  zdolno  do czynno ci prawnych i korzysta z pe ni praw publicznych,

III ą ć ą ł ę.  Wszelkie dokumenty sporz dzone przez kandydata winny by  opatrzone dat  i w asnor cznie podpisane.

ł żIV. Z o enie dokumentów:

ż ł ć ę ęOferty nale y sk ada  w zamkni tych kopertach z podaniem danych osobowych kandydata (imi  i nazwisko,
adres do korespondencji,  e-mail,  nr  telefonu)  oraz  dopiskiem:  ł,,Konkurs  na stanowisko dyrektora Szko y

ł śPodstawowej im. 26 Pu ku Lotnictwa My liwskiego w Rosnowie’’. ż ł ż ć śOferty nale y z o y  osobi cie w terminie do
ędnia 11 maja 2021 r. do godziny 15.00 w Urz dzie Gminy Manowo (sekretariat), ul. Szkolna 2, 76-015 Manowo lub

ś ż ż ł ąć ęza po rednictwem poczty z zastrze eniem, e oferta winna wp yn  do Urz du Gminy Manowo do dnia 11 maja
2021 r. do godz. 15.00 na adres:

ąUrz d Gminy Manowo ul. Szkolna 2, 76-015 Manowo. 

ę ł ęLiczy si  termin wp ywu dokumentów do Urz du Gminy.

V. ę ł Nie dopuszcza si  sk adania ofert w postaci elektronicznej.

VI.  ż ł ą ż ż łą ćJe eli  na  sk adanych  dokumentach  widniej  ró ne  nazwiska,  nale y  do czy  stosowne  dokumenty
ą ępotwierdzaj ce ich zmian .

VII ł. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo ana przez Wójta Gminy Manowo.

VIII. żą ą ą ć ł Na danie organu prowadz cego kandydat jest obowi zany przedstawi  orygina y dokumentów, których
ł łą ść łkopie zosta y za czone do oferty i potwierdzone przez kandydata za zgodno  z orygina em. Ponadto przed

ą ęprzyst pieniem  do  rozmowy  z  kandydatem  dopuszczonym  do  post powania  konkursowego  komisja
żą ćkonkursowa  ma  prawo  da  przedstawienia  dowodu  osobistego  kandydata  lub  innego  dokumentu

ą ż śćpotwierdzaj cego jego to samo  oraz posiadane obywatelstwo.

IX. ą O terminie i  miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostan  powiadomieni indywidualnie poprzez
kontakt telefoniczny, email lub listowny.

Klauzula informacyjna 



ąNa podstawie art. 13 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
żroku (RODO) uprzejmie informujemy, e: 

ł1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  jest  Gmina  Manowo reprezentowany  przez  Romana  K osowskiego  –
Wójta  Gminy  Manowo,  adres:  ul.  Szkolna  2,  76-015  Manowo  te.  94 318  31  20,  fax  94 318  31  89  email:
ąurz d@manowo.pl

ł ż ę ć2.  Administrator  wyznaczy  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  mo na  si  skontaktowa  mailowo:
iod@manowo.pl

ę ą ę3.  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  b d  w  celu  przeprowadzenia  post powania  konkursowego  na
łstanowisko dyrektora Szko y Podstawowej im. 26 PLM w Rosnowie na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016

śr. Prawo o wiatowe.
ą ę ą4. Odbiorc  Pani/Pana danych osobowych b d :

ąa)podmioty przetwarzaj ce dane w imieniu administratora,
b)podmioty uprawnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

ę ą ę5.  Pana/Pani  dane  osobowe  b d  przetwarzane  przez  okres  niezb dny  do  realizacji  w/w  celów  z
ę ś ęuwzgl dnieniem  okresów  przechowywania  okre lonych  w  przepisach  odr bnych,  w  tym  przepisów

archiwalnych.
ę6. Ma Pani/Pan prawo dost pu do swoich danych i ich sprostowania. 

ą7.  Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  którym  jest  Urz d  Ochrony  Danych
ąOsobowych z siedzib  w Warszawie ul. Stawki 2. 

ą ś ł ą8. Podanie przez Pana/Pani  danych osobowych okre lonych w og oszeniu o konkursie jest obowi zkowe, a
ą ę ękonsekwencj  niepodania  wymaganych danych  b dzie  odmowa dopuszczenia  kandydata  do post powania

ż śkonkursowego lub  pozostawienie  oferty  bez  rozpoznania  (w  przypadku  braku  mo liwo ci  zidentyfikowania
kandydata).

                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                          Wójt Gminy Manowo
                                                                                                                                           łRoman K osowski


