WóJT GlłlNY LEszNOWOLA
05-506 Lesznowola
ul. Gminna 60

Za

rządzenie Nr _38 / 2022

Wójta Gminy Lesznowola
z

dnia 11 marca

2oz2l,

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podśtawowej w Zamieniu,
ul. Waniliowa 7, 05-500 Zamienie

Na podstawie art.30 ust,l oraz ust,2 pkt, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2022 poz. 559), ań. 63 ust.10 w związku z ań. 29 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 14
Brudnia 2016 r. Prawo ośWiatowe (t.j.Dz.U.z2o2Lr, poz.Io82ze zm.\ oraz§ I rozporządzen ia Ministra
Edukacji Narodowej

z

dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanoWisko dyrektora

publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub
publicznej placóWki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. z zozI l., poz. t428)
zarządzam, co następuje:

§1,
Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamieniu, ul. Waniliowa 7,
05-500 Zamienie.

§2,
Treśćogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia,

§3,
Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Lesznowola,
W Biuletynie lnformacji Publicznej Gminy Lesznowola, na stronie internetowej Zespołu obsługi
Placówek oświatowych w Lesznowoli, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lesznowola oraz na tablicy
ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Zamieniu.

Wykonanie zarządzenia powierza

się

§4,
Dyrektorowi Zespołu obsługi Placówek oświatowych

W Lesznowoli.

§5.
Zarządzenie wchodzi W życie z dniem podjęcia.

zup.
W;iia

Za|ącznik
do Zarządzenia Nr 3a/2022

Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 11 marca 2022 r.

Wójt Gminy Lesznowola
o8łasza konkurs na stanowisko dyrektora

szkoły Podstawowej

1.

W

zami€niu, ul. Waniliowa 7, 05-500 zamienie.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone W §1, §2, §6

i

§12

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać osoba Zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz
publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2aż7 r,, poz. !449|,

2.

7godnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie reguIaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły
podstawowej, publicznej szkoty ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji

konkursowej (t.j. Dz. U. z 2a27
zawierać:

a)
b)

c)

poz. !428|, oferty osób przystępujących do konkursu muszą

uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania
Podstawowej w Zamieniu,

i

rozwoju Szkoły

życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
stażu pracy pedagogicznej albo

-

staźu pracy dydaktycznej

w przypadku nauczyciela akademickiego albo
stażu pracy, w tym staźu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej

-

nauczycielem,

oświadczenie zaWierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,

d)

l.

datę imiejsce urodzenia,

obywatelstwo,
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

poświadczone przez kandydata za zgodnośćz oryginałem kopie dokumentów pótwierdzających
posiadanie wymaganego staźu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o
zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

e)

poświadczone przez kandydata za zgodnośćz oryginałem kopie dokumentów potwierdzających
posiadanie wymaganego Wykształcenia, W tym dyplomu ukończenia studióW pierWszego stopnia,
studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwaukończenia kursu kwalifikacyjnego
zakresu zarządzania oświatą,

f)

w przypadku cudzoziemca

-

-

z

poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:

dokumentu potwierdzającego znajomośćjęzyka polskiego, o którym mowa
z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim {Dz.U. z 2027 r. poz. 672\,lub

w

ustawie

1,

-

dyplomu ukończenia studióW pierwszego stopnia, studióW drugiego stopnia lub jednolitych

-

studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka
polskiego,

g)

poświadczonąprzez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h)

oświadczenie, źe przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i)

oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślneprzestępstwo skarbowe,

j)

oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1pkt 4 ustawy z dnia 1-7 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2027 r. poz.289 ze
zm.),

k)

oświadczenie o dopełnieniu cbcwiązku,

o

którym mowa

w art. 7

ust.1

i 3a

ustawy

z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa

państwa z lat 1944

-

1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U z zoz]- r. poz. 1633)

-

dotyczy

kandydata na stanowisko dyrektora szkoły urodzonego przed 1sierpnia 1972 r.,

l)

poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

m) poświadczoną przez kandydata za zgodnośćz oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny
dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n)

oświadczenie,źe kandydat nie byl karany karą dyscyplinarną, o której mowa w ań. 76 ust,
z dnia ż6 stycznia 1982 r.

-

]-

ustawy

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2o2l r. poz. L762\ lub karą dyscyplinarną,

o której mowa w aft.276 ust.

].

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

-

Prawo o szkolnictwie wyźszym i

nauce {Dz,U. z 202I r. poz.478 ze zm.} lub karą dyscyplinarną, o której mowa wart. 140 ust. 1
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z ż0I7 r. poz. 2183 ze zm.)
- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

o)

oświadczenie, źe kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw
pubIicznych,

p)

podpisaną klauzuIę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, będącą
załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

3. Na

źądanie organu prowadzącego szkołę kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały

dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit, d-g, l i m.

4.

Oferty należy składać w kancelarii Ulzędu Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60,05-506 Lesznowola w
zamkniętych kopeńach z podanym adresem zwrotnym (adres do korespondencji), numerem telefonu

i

dopiskiem "Konkurs ne stanoYJisk-9 dyrek€ofa szkoły Podstawowej
w Zamieniu" w terminie do 29 marca 2O2żł,do godz. 16.00 lub przestać na adres:

oraz adresem e-mail

Urząd Gminy Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola
2

o za€howaniu

5.
6.
7.

terminu decyduje data Wpływu do Urzędu Gminy Lesznowola.

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lesznowola.

oterminie imiejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie.

8.

Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Zespołu obsługi Placówek Oświatowychw Lesznowoli,
Magdalenka, ul. Lipowa 28,tel.22757 9619, g!pĘ!pr@ze.Ep].

Wójt Gminy Lesznowola

za

3

KLAUZULA |NFORMACYJNA DLA KANDYDATOW UB|EGAJĄCYCH SlĘ
O ZATRUDN|ENIE DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie ż art. ].3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2oL6/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych W związku z przetwarzaniem danych osobowych i W sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyreĘwy 95/46/wE (tekst W języku polskim: DZiennik Urzędowy Unii
Europejskiej, Nr 4.5.2016) {RoDo), informujemy, iż:

1.

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola. Dane
kontaktowe: Wójt Gminy Lesznowola, ul. Gminna 6ą 05-506 Lesznowola, tel. (22\ 757-93-40, fax, (22) 757:
92-70., email: rod o@ leszn owola.

2

3

p|,

Dane osobowe przetwarzane są W celu prowadzenia rekrutacji,
c oraz f
Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit, a RoDo oraz art. 6 ust. 7
'il. zgody
RoDo - Wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na przetwarzanie ich na podstawie
udzielonej przez podmiot, którego dane dotyczą, oraz na przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony

interes administratora,
4,

Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym uslu8i technicżne,
przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom śWiadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym

dokumenty, operatorom pocztowym, firmom drukującym korespondencję

lub

obslugującym

korespondencję,
5

6.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzecie8o lub organizacji
międzynarodowej, W tym róWnież do takich, W stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła
odpowiedni stopień ochrony,
okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko
dyrektora szkoły Podstawowej W zamieniu i uptywu czasu niezbędnego do zabezpieczenia lub dochodzenia
ewentualnych roszczeń, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych, przechowywania danych
szczegóIności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
iarchiwach
oraz
rozporządzenia
Prezesa Rady MinistróW z dnia 18 stycznia 2O11 r. w sprawie
archiwalnym

zgodnie

z przepisami prawa, W

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazóW akt oraz instrukcji W sprawie organizacji i zakresu
7

działania archiWóW zakładowych,
Kandydatom przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego
administratora danych, prawo do sprzeciwu Wobec przetwarzania danych,

8

Kandydatom przysługuje prawo Wniesienia skargi

do

Prezesa ochrony Danych osobowych

ul.staWki 2,00-193 Warszawa lub do organu nadzorczego inne8o państwa czionkowskiego Unii Europejskiej,
Właściwegoze Wuględu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze Względu na
miejsce domniemane8o naruszenia RoDo,
9

10

Podanie pruez KandydatóW danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań
związanych z rekrutacją na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej W zamieniu, W przypadku niepodania
danych prowadzenie rekrutacji nie będzie możliwe,
Dane osobowe kandydatów nie są profilowane.
Zapoznałem/am się

(podpis kgndydotq)

ośWlADczENlE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych W celu realizacji procesu rekrutacji na
stanowisko Dyrektora szkoły Podstawowej W Zamieniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
Rady (UE) 2oL6/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku W sprawie ochrony osób fizycżnych w związku

i

z przetwarzaniem danych osobowych i W sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz

uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str.

późn.

1z

zm.).

Czytelny podpis kondydata

