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ZAR.ZĄDZENIE NR BoB.0050. .2019.MZSiP
BURMISTRZA MIASTA ZYWCA

Z DNIA 29 MAJA2019 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowisko Dyrektora: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 2 im. Orła Białego Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkola
rn l3, Przedszkola nr 9 im. Andrzeja Komonieckiego w Żywcu.

Na podstawie art. 30 ust, 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz, 506), art. 29 ust. I pkt 2, art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 t. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U, z ż0I8 r. poz. 996 ze zm.) oraz § 1

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 1 sierpnia 2017 r, w sprawie regulaminu
koŃursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły, publicznej
szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. z20I7 r.poz.1587), zarządzam, co następuje:

§1

O głaszam konkursy na stanowisko Dyrektora:
1) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 im. Orła Białego Szkoły Podstawowej nr 8

z Oddzjałarrti Integracyjnymi Przedszkola nr 13 w Żywcu,
2)Przedszkola nr 9 im. Andrzeja Komonieckiego w Żywcu.

§2

Składy komisji konkursowych ustalone zostaną w drodze odrębnego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Zarządu Szkół i Przedszkoli
w Zywcu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczęniu na stronie
internetowej i tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żywcll, w placówkach oświatowych
na terenie miasta Zywca orazna stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty
w katowicach,
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Fłynek P Zywiec, 29.05.2019 r.

DYRBKTOROW PLACOWEK, DLA KTORYCH ORGANEM PROWADZĄCYM
JEST MIASTO ZYWIEC TJ.:

o zespołu szkolno - przedszkolnego nr 2 im. orła Białego szkoĘ podstawowej nr 8
zOddziałami Integracyjnymi Przedszkola nr 13, ul. Niezapominajki 14,34-300 Żywiec

o Przedszkola nr 9 im. Andrzeja Komonieckiego, ul. Poniatowskiego 12,34-300 Żywiec

1) posiada stopień awansu nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
2) posiada wyksźałcenie wyzsze i tytuł zawodowy magister, magister inżynier,licencjat, inzynier lub
równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w danlłn przedszkolu lub danej szkole podstawowej;
3) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowę z zakesu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarządzanta oświatą prowadzony zgodnie z przeplsami w sprawie placówek doskonalenia
nauczycieli;
4) posiada co najmniej pięcioletni stuż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni
staż pr acy dy dakty cznej na stanowisku nauczyciela akademickie go ;

5) przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała: co najmniej dobrą ocenę pracy
w okresie pięciu lat pracy lub pozyty,wną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo,
w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich cztęrech lat pracy
w szkole wyższej;
6) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystazpełni praw publicznych;
8) nie była prawomocnie karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j, Dz. U. z 2018 r. poz, 967 z późn. zm.), a przypadku
nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust, 1 ustawy z dniażO lipca
2018 r. - Prawo o szkolnictwte wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz nie
toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
9) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
10) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
1l) nie była karana zakazem pełnienia fuŃcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt.4 ustawy zdnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności zanaruszenie
dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz.U. z20I8 t. poz. 1458 zpóżn. zm.);
12) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach
określonychwustawięzdnia7 paździeralka 1999t. o językupolskim (t. j.Dz,U.z2018r.,poz.931
zę zm. oIazz20I7 r. poz.60)

il.
która spelnia łącznie nastepuiace wvmagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, ztym 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 Konferencji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tYuł 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 oskatżenia publicznego lub
po stępowanie dyscyplinarne ;

6) spełnia wymagania określone w pkt. I ppkt. 3, 6,7,9, 1 1 i l2 niniejszego ogłoszenia.



III.

powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego

przedszkola, publicznej szkoły podstawowej lub publicznej placówki ;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczęgólności informację o:
o stazu ptacy pedagogicznej -wprzypadku nauczyciela,
o stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,
o stazu pracy w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nie

będącej nauczycielem;
3) oświadczenie zańerające następujące dane osobowe kandydata:

. imię (imiona) i nazwisko,

. datĘ i miejsce urodzenia,
o obywatelstwo,
. miejsce zarrieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczonę przęz kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających
posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. III ppkt. 2: świadectwa pracy,
zaświadczęnia o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających
posiadanie wymaganego wyksźałcenia w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub
świadectwa ukończenia studiów podyplomo}vych z zahesu zatządzania albo świadectwa
ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zahesu zarzadzania oświatą;

6) poświadczone przez kandydata za zgodność z otyginałem kopię dokumentu potwierdzającego
znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 paździetnika 1999 r. o języku
polskim (t. j.Dz.U.z20I8 r. poz, 93I zpóżn.zm.)

7) poświadczone przez kandydata za zgodnośc z oryginałem kopię zaświadczęnia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z o skarżęnia publiczne go lub po stępowanie dyscypl inarne ;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi, o którym mowa w art, 3l ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności zanatuszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz,U. z20l8 r. poz, 1458
zpóźn. zm.);

ll)oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 3a ustawy z dnia 18
październtka2006 r, o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwazlat
1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U. z ż0lr9 r. poz. 430 ze zm.) - w przypadku
kandydatanadyrektorapublicznej szkołyurodzonego przeddniem 1sierpnia I97żr.;

12) poświadczoną ptzez kandydata za zgodnosc z otygtnałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny
dorobku zawodowe go - w przypadku nauczyciel a i nauczy ciela akademickie go ;

14)oświadczenie, że kandydat nie był pra-womocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.
76 ust. l ustawy z drria 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 967 z
późn.zm.) lub w art.276 ust. 1 ustawy zdnia20lipca 2018 r. -Prawo o szkolnictwie wyzszym
i nauce (t. j.Dz.U. z2018 t, poz. 1668 zpóżn. zm.) -w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego;

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolnośó do czynności prawnych i korzysta z pełni praw
publicznych;



IV. Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę podstawową tub
publiczną placówkę kandydat iest obowiazanv przedstawić oryginałv dokumentów, o których
mowa w pkt. ili'ppkt; 4-7, 12 i 13.

V. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania
konkursowego komisja konkursowa
lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

VI. Oferty należy składać w zamknięłch kopeńach z podanym imieniem i nazwiskiem oraz
adresem zwrotnym i dopiskiem ,,KONKURS na stanowisko Dyrektora ...... (pełna nazwa placówki,
której konkurs doĘczy)" na adres: Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli, Żywiec, Rynek 2,
w nieprzekraczalnym terminie do 11.06.2019 r. do godz. 15.00.

VII. Nie dopuszcza się składania ofeń w postaci elektronicznej.

VIII. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana ptzez Burmistrza Miasta Żywca.

IX. O terminie i miejscu przeprowadzęniapostępowania koŃursowego kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie.

X. W zakresie nie objętym treścią niniejszego ogłoszenia mają zastosowanie przepisy tozpotządzeh
Ministra Edukacji Narodowej wyszczególnione w jego pkt. I i il.

XI. Załącznik stanowi klauzula informacyjna RODO,

lASTA

i Szlagor



Żywiec,29 maja2019 r.
Załącznik

Klauzula informacyjna dla kandydatów przystępujących do konkursu na stanowisko Dyrektora

Zgodnie z art. 13 tozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE20I6|679 z dnia}7 kwietnia20l6
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ptzetwarzartiem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE ( ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych) - dalej ,,RODO" informuję że:

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miasto ,ywiec -|Jrząd Miejski w Zywcu,
ul. Rynek 2 34-300 Żywiec,

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Krzysźof Niemiec
IJtządMiejski w Żywcu
Rynek 2
34-300 Żywiec
e-mail:ochron_ądąpyEhp_spbqwyqh(@zv:łięE-pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzarte wyłącznie dla potrzeb organizowanego konkursu
na stanowiska dyrektorów w/w placówek.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzarle na podstawie art. 6 ust, 1 lit c) RODO, zgodnie
z przepisami prawa, które określa ustawa z dnia 14 grudnia ż016 r, Prawo oświatowe oraz
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej,
publicznej szkoĘ ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji
koŃursowej (Dz, U . z 2017 r. poz. 1587),

5. Dane osobowe będą przetwarzaneprzęz okres niezbędny do realizacjiWw celu zuwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym w przepisach
archiwalnych.

6. Odbiorcami PanilPana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają
dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych orM prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczeniaprzetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych, przy czym realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na
podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami
archiwizacj i dokumentacji.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

9. Podanie ptzez Panią/Pana danych jest waruŃiem wzięcia udziału w koŃursie i wynika
z przepisów prawa.

10, Pani/ Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
profilowaniu.


