
zARzĄDzENlE NR 5912023

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 16 marca żO23t,

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
-t- 

Przedszkola nr 1w Sobótce

Napodstawieart.30ust.liust.2pkt5ustawy.zdnia8marca1990r.osamorządzie
gminnym (t.l. oz.u.z,iorrr.poz.40),.ra.ss ust. ]. iust, io W zW, z art, 29 ust, t pkt 2

ustawyzdnia1.4grudnia2ot6r.-p,.*ooświatowe(t.j.Dz.U.z2ołLr.poz.1.082zezm.)
oraz § 1 ust. L rozporządzenia Ministra 

-elukacji 
Narodow ej z LL sierpnia 2oT,7 r, w sprawie

regulaminu ton*ursu-ia stanowisr.o ańr,tora publiczn"go Prr"arzkola' Publicznei szkołY

podstawowei, puul.rcln;;J", pon.opoartawowej lub Pullicznej Placówki oraz trYbu Prac'

komisji konkursow"itr.i. or.u .,z2o2lr. poz. L428| zarządzam, co następu,;e:

§1

ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola nr 1

w Sobótce, dla którego organem prowadzącYm jest Gmina Sobótka'

§2

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia,

§3

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

t) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sobótka;

2) w Biuletyni"inio'"'iipuuli"n'i Unędu Miasta iGminy Sobótka;

3) na tablicy ogłoszeń w siedzibje U-izędu"Miasta i Gminy w Sobótce, ul, Rynek 1,;

4) na tablicacń ogtoszeń * ,i.oriń..h placówek oświatowych prowadzonych przez

,) :,T,,łi.iyi,:,|lii rr..ii Pu bliczn ej Ku rato riu m oświ aty we W rocławi u,

§4

postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi

w rozporządzeniu tvtinistra Edukacji Ńaiodowej z t1 sierpnia 20L7 r, w sprawie regulaminu

konkursu na stanowisko dyrektor. ouil,.^.go przedszt<ola, Puuticznej szkołY Podstawowei'

publicznej szkoly ponadpodsr.*o*.i"ńu f,ublicznei praćowr<i oraz trybu pracy komisji

konkursowej,

§5

Wykon a n ie zarządzeniapowie rza m kierown i kowi Refe ratu Oświaty,

§6

karządzeniewchodziwżyciezdniempodpisania.

BUR sTRz
mgr Miro ,w )arosz



Zalącznik do karządzenia nr 59/2023

'ur.iUrr. 
Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 16 marca żOż3 r,

BURMlsTRz MlAsTA lGMINY soBóTKA

ogłasza konkurs na stanowisko

dyrektora Przedszkola nr 1 w Sobótce

Organ prowadzący szkołę: Gmina Sobótka

Rynek 1, 55-050 Sobótka

Nazwa i adres przedszkola: Przedszkole nr 1w Sobótce

ul. Słoneczna 34 i ul, Świdnicka 49, 55-050 Sobótka

wymagania wobec kandydatów na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola określa:

1.)RozporządzenieMinistraEdukacjiNarodowejzdniallsierpnia2ot7r,wsprawie
wymagań,jakimpowinnaodpowiadaćosobazajmującastanowiskodyrektoraorazinne
stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej,

publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej Placówce (t.j. Dz. U' z2oŻ'. r'' Poz'

2| '-l1ij,llT,];ie Ministra Edukacji. l"":"::,^]^ 
o],,1,,.11^:::,:i1",r:L7 r, w sprawie

regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej

szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz

trybu pracy komisjikonkursowej (t,j, Dz, U, z2O21-r,, poz, L428|,

l. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowanY lub dYPlomowanY' którY sPełnia

łącznie następuiące wymagania:

1)posiadawykształceniewyższeitytułzawodowymagister,magisterinżynierlub
równorzędny,orazprzygotowaniepedagogiczneikwalifikacjedozajmowania
stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu} 

jednolite studia

ż) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnla,

magisterskie lub studia podyptomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z

zakresuzarządzaniaoświatąprowadzonyzgodniezprzepisamiwsprawieplacówek

3) :::["#:J;fi[ill,]'.,o,.,n, staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczYciela lub

pięcioletnistażpracydydaktycznejnastanowiskunauczycielaakademickiego;

4) uzyskał:



a)conajmniejbardzodobrąocenępracywokresieostatnichpięciulatpracy(za
spełnienie tego wymogu uznaje się również uzyskanie pozytywnej oceny dorobku

zawodowego w okresie ostatniego iot u przed przystąpieniem do konkursu) albo

b)wprzypadkunauczycielaakademickiego-pozwywnąocenępracywokresie

5) *;ij'T::":1i'::1j*fi1-;ffi; do wykonywania Prac' na stanowisku

6) :ilHlfliose oo czynnościprawnych ikorzysta z pełnipraw publicznych;

1)niebyłprawomocnieukaranyrarądyscyplinarną,októrejmowaWart.75ust.lustawy
z dnia 26 stycznia t982r.- Karta Nauczyciela (t.j. oz. U.z2021r,,Poz,L76Żze zm')' a w

przypadku nauczyciela akademick;;;" _ karą dyscyplinarną, o której mowa w art, 276

ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca ,or, . - Prawo o szkolnictwie wyŻszym i nauce (t'j Dz' U'

zżo22r. poz. 574zezm.),lub t.rą Jyr.yplinarną, o której mowa W art, 140 ust'l ustawY

zdnia27lipca2005r.-Prawooszkolnictwiewyższym(t.j.Dz.U.z2oL7r.,poz.2183,
zezm.)oraznietoczysięprzeciwkoniemupostępowaniedyscyplinarne;

s)niebyłskazanyprawomocnymwyrokiemzaumyślneprzestępstwolubumyślne

9) l[,;|1:ffi':xl!:.il,'; niemu postępowanie o przestęPstwo Ścigane z oskarŻenia

publicznego;

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem Środkami

publicznymi,októrymmowaWart.31ust.].pktłustawyzdnia17grudnia2004r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznYch (t,j, Dz' U' z 202'. r"

,r, r,;rlfifiilIrroziemca - posiada znajomość jęzYka Polskiego PoŚwiadczoną na

zasadach określonych w ustawie z dnia 7 październir. rggg r. o języku polskim (t'j' oz'u'

z22Żlr.poz.572),ukończyłstudiapierwszegostopnia,studiadrugiegostopnialub
jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem

przysięgłym języka polskiego,

ll. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany' który:

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

oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska w danym

przedszkolu;

ż) spetnia wymagania określone w § 1pkt 2-11 Rozporządzenia MEN,

osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia

tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia

uro*u o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz

lll. Do konkursu może przystąpić

następuiące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z

członkowskich Unii Europejskiej,

o Wolnym Handlu (EFTA) - stron

Konfederacji Szwajcarskiej;



2|posiadawykształceniewyższeitytułzawodowymagister,magisterinżynierlub
równorzędny; _+^ł nrtl^\, W tvm co najmniej dwuletni staż pracy

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym

4) li",T;',l.; T;"":.ili?T", 
. 

postępowanie o przestępstwo Ścigane z oskarŻenia

publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5)spełniawymaganiaokreślone*sr,on.2,5,6,8,1.oillRozporządzeniaMEN.

lV.DokonkursumożeprzystąpićrównieżnauczycielmianowanylubdyplomowanY:

1) zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji PedagogicznYch w urzędzie or'anu

administracji rządowei, t<uratoriu-m'oś*i.ay, centrum Edńacji ArtYstYcznej' Centralnej

Komisjieszamńicyjn"Jiok,€o*v.t,1.o.isjach,egzaminacyjnych;
ż) lub zatrudniony na stanowisku 

.,,iń ,iz Ór,r"srón. * Pri-r' na którYm są realizowane

zadania z zakresu oświaty, w urzędzie or8anu aJministiacii rządowej, kuratorium

oświaty, Centrum Edukacji onrrav..*f c,ntńtn,j Komisji Egzaminacyjnei i okręgowych

komisjach egzaminacyjnych, l;;';; stanowisku' na którYm są realizowane zadania

z zakresu oświaty w urzędzie o,ńnu administracji samorządowej;

3) urlopowany lub zwolniony . il;;i;;tu świadcz..i. or." ńa Podstawie PrzePisów

ustawy z dnia 23 maja ,991. r. o zwiizt<acr, '.*ojo*v.r' 
t'.i. Dz.U. z 2022 r' Poz' 854

ze zm,);

4)spełniającywymaganiaokreślonewogłoszeniu,zwyjątkiemwymoguposiadaniaco
najmniej bardzo dobrejoceny pracy albo pozytywnelocóny dorobku zawodowego,

V. Wymagane dokumenty _:_ J..^l,aia

].) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwo'lu

2|'J,.ij#:':;#;::."J.;, pracy zawodowej, zawierając' W szczególnoŚci informację

ostażupracypedagogicznej-wprzypadkunauczyciela,albostażupracydydaktycznej-
wprzypadkunauczycielaakademickiego,albostażupracy,wtymstażupracyna
stanowiskukierowniczym-Wprzypadkuosobyniebędącejnauczycielem;

3)oświadczeniezawierającenastępującedaneo,ouo*"kandydata:imię(imiona)
i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania (adres

4) i:fiT:,Ti'TXŁ, kandydata,.,_1"1Y' 
"'_.;,'u''J,i.T T''i.Tf 

-il:il
potwierdzającychposiadanieWymagane8ostażupracy,októrymmowa
wpkt2,świadectwpracy,zaświadczeńozatrudnieniulubinnychdokumentów

5) lffi:H::"[::"',li;'rlTr'1. zgodność z oryginałem koPie dokumentów

potwierdzającychposiadanieWymaganegoWykształcenia,Wtymdyplomuukończenia

studiówpierwszegostopnia,.,*a.o*drugiegostopnia,jednolitychstudiów
magisterskich lub świadectwa ukończenia ,'uoio* podyplomowych' z zakresu

zarządzaniaalbo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania

oświatą;



6)Wprzypadkucudzoziemcapoświadczoneprzezkandydatazazgodnośćzoryginałem
kopie:
_ dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którYm mowa w ustawie z

dnia 7 października 1999 ,. o ięrvt u potskim (t.j._Oz ,^U^r,."O"r' Poz' 672|'

-dyplomuukończeniastudiówpierwszegostopnia,studiówdrugiegostopnialub
jednolitychstudiówmagisterskich,nakierunkufilologiapolska,lub
.dokumentupotwierdzającegoprawodowykonywaniazawodutłumaczaprzysięgłego
języka polskiego;

7)poświadczonaprzezkandydatazazgodnośćzoryginałemkopiazaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku

kierowniczym;

8)oświadczenie,Żeprzeciwkokandydatowinietoczysiępostępowanieścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9)oświadczenie,żekandydatniebyłskazanyprawomocnymwyrokiemzaumyślne

;, :ff*r*§;:,''i."T§'i::l'1'ljti"-:i:[":Ł,.. 
pełnienia funkcji związanYch

zdysponowaniemśrodkamipublicznymi,októrymmowawart.31.ust.lpkt4ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoŚci za naruszenie dyscypliny finansów

pu blicznych (t,j, Dz, U, z 2O2l r " 
poz, 289 ze zm,|1

1t)oświadczenieoaopełnieniuobowiązku,októrymmowawart.7ust.liust.3austawy
z dnia 18 października 2006 ,. i ulawnianiu informacji o dokumentach organów

bezpieczeństwa państwa z lat Lg44-tggooraz treŚci tych dokumentów (t.j. Dz. U' z2o23

rokupoz.342|_wprzypadkukandydatanadyrektorapublicznegoprzedszkola,
publicznejszkołypodstawow.i,puuli.,nejszkołyponadpodstawowejlubpublicznej
placówki urodzonego przed dniem 1sierpnia L972r,;

12) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia

nauczycielamianowanegolubdyplomowane8o-Wprzypadkunauczyciela;

13) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginaiem kopia,karty oceny pracy lub

oceny dorobku zawodowe.o - W przypadku n.u.ry.i"l. i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną' o której

mowaWart.76ust.tustawyzdnia26stycznia!982r.-KartaNauczyciela(t.j.Dz.U.z
20Ż!r,,poz.L762zezm.)lubkarądyscyplinarną,którejmowawart.276ust.lustawyz

dnia 20 lipca 20,8 r. - prawo o szkolnictwie wYższYm i nauce (t.j. Dz.U' z2022r'Poz'574

zezm.)lubkarądyscyplinarną,októrejmowawart.140ust.].ustawyzdniaŻ7lipca
2005r.-Prawooszkolnictwiewyzszym(Dz.U'z2Ot7r.,poz,2L83zezm.)-wprzypadku
nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zaolnose do czYnnoŚci PrawnYch i korzYsta z Pełni

16) ::l;#:§iJ::'-andydat wyraża zgodę 
:1 1'::::::i'"":l""TlriT§:,;;"J:-rTl

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizYcznYch w związku z Przetwarzaniem



danychosobowychiwsprawieswobodnegoprzepływutakichdanychorazuchylenia
dyrektywyg5l46lwE(ogólnerozporządzenieoochroniedanych)Wcelu
przeprowadzeniakonkursunastanowiskodyrektoraPrzedszkolanr].wSobótce.

Vl.Nażądanieor8anuprowadzącegopubliczneprzedszkolekandydatjestzobowiązany
przedłożyćoryginałydokumentów,októrychmowaw§lust.2pkt4lit.d.g,lim
RozporządzeniaMinistraEdukacji,Narodowejzdnia1.1.sierpniaŻoL7r,wsprawie
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola' publicznej szkoły

podstawowej,publicznejszkołyponadpodstawowejlubpublicznejplacówkioraztrybu
pracykomisjikonkursowej(t.j.Dz.U.z2o2!,.,oo,.t428|'Jeżelinaskładanych
dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyĆ stosowne dokumentY

potwierdzające ich zmianę,

vll. oferty należy składać w zamkniętych kopeńach z podanym imieniem i nazwiskiem'

adresemzwrotnyminumeremtelefonukontaktowegoorazdopiskiem,,NlEoTWlERAc
-KonkursnostanowiskodyrektoroPrzedszkolqnr7wSobótce,,wUrzędzieMiasta

iGminySobótka,Rynek1,55.050Sobótka-BiuroPodawcze.wterminiedo13
kwietnia 2023 r. do godz. 15:90. W przypadku przesłania ofertY listem PoleconYm liczY

siędatadoręczeniaprzesyłkidosekretariatuUrzęduMiastaiGminySobótka.

Vlll. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej,

lx.KonkursprzeprowadzikomisjakonkursowapowołanaprzezBurmistrzaMiastaiGminy
Sobótka.

x. konkurs zostanie

składania ofert,

kandydaci zostaną

posiedzenia.

przeprowadzony nie później niż w cląeu T :::.::,""J:H,:."#:::
J';;ilffi";;;.ir." przeprowadzenia postępowania konkursowe'o

^,{ +arrninpm

;ilJil;i';'ńidualnie nie późnie j niż 7 dni przed terminem

BUR Rz
mgr Iarosz



Załącznik do ogłoszenia o konkursie

na stanowisko dyrektora
przedszkola nr 1 w sobótce

KLAUZULA |NFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzeni1 r3rrame"*-iri"p.iskiego i R;Ń vE 2ot6l679 z. dnia 27 kwietnia

żot6 r.w sprawie o.hrony osób fizycznych w związku , prr.i*.rraniem danych osobowych i w

sprawie swobodneg"-"or..oŃu t.ti.r, ;;"il ;;;, u.ńvr.ni'-o-ń*iv*v 
gisląa'e ("RoDo")

ffin3;ri:r,3."r.n osobowych oraz lnspektor ochrony Danych

Administratorem 
pani/pana danych osobowych przetwarr_r]ń w Urzędzie Miasta i GminY w

Sobótce jest Burmistrr,*,.ra. i o,ninv sojo-tr.., ur. nvn.r. 
', 'r-'olo 

Sobótki' tel' 71 31 62 043' adres

e_mail: urzad@sobotka.pl W o1vnadku o;#il ;ątptiwoscl czv dane w Urzędzie są Przetwarzane

prawidłowo, można-zwńcić się oo *vri..ronego'lnspektora ochrony Danych' którym jest pan

Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; iod@sobotka,pl

l!;*;lnn:,x.ri:ffi lfi:T.ilil'3,o uo*y.t jest re a l i za cja za d a ń G m i nY So bótka w i nte resie

publicznym n. poO,i",ii"'oJolr,l'u,ują,v,r.r prz,pi,t T111;^Ń; 
zawartych z kontrahentami oraz

w niektórych sytuacjach pani/pana zgody na przetwarr.ni" 
j,-nv,h osobowych w zakresie i celu

określonym w jej treści,

Odbiorcy danych

WzwiązkuzprzetwarzaniemdanychodbiorcamiPani/Panadanychosobowychmogąbyć:
o organy władzy publicznej oo.r..poj.ioty wykonujące zadania publiczne lub działające na

zlecenie organów władzy oro,,Ir*i, *,zakresie , * ,"r"ń, które wynikają z przepisów

. i.".:rfilffi"ffi;:,r.T-;JJ:.§ie stosownY.|. uró* podpisanych z Gminą Sobótka

przetwarzają ó.n" osobowe, oi. r.iJrv.r. łoministraior..',esi eurmistrz Miasta i GminY

Sobótka,

Przekazywaniedanychdopaństwtrzecichluborganizaciimiędzynarodowych
Nie przekazui"v Ol"i7'ana Oanycrr osobowych poza teren Polski,

Óm", przechorrytvania danYch 
_^L^r^,r,rr,.n e ?,r7ez okres niezbędny do realizacji celów

iny,Hill;rnl,,x,?:rr#i.rTY-,xT"JJ'"Jr,.r.nrmprzezprzePisYPowszechnie
obowiązującego prawa,

ilffiffilń pani/pana danych osobowych przysługuje pani/panu;

o prawo Oo,tępu do danyc.h oraz otrzymania ich kopii

. prawoaolp,o,to*ania(poprawiania)danych
o prawo do usunięcia danych

. prawo Oo og"nL,enia przetwarzania danych

. prawo do przenoszenia danych

. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

o prawo do cofnięcia zgody n. irr",*uizanie d.anycn _ o", czym cofnięcie zgody nie będzie

wpływać na zgodnośe , pr.*Jr irr",*.rr.nia, którego dokonano na podstawie Pani/Pana

. i?:1r"rffil;iJl"T:':ffi, do organu nadzorczego (Prezesa.urze!1 ochronY Dan'ch) -

wprzypadku,gdyuważaPani/Pan,żeprzetwarzamy-pani/Panadaneniezgodniezprawem.

lnformacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Pod a nie prze, ianią|Pa na d a nych osobowych jest:



.Wymogiemustawowym-Wprzypadkachwynikającychzokreślonychregulacjiprawnych
stanowiących podstawę prawną przetwarzania danych

o warunkiem zawarcia umowy - w przypadkach tego wymagających

o dobrowolne - w przypadkach, ilffi;;ń ńrazlł(a) pani/pan zgodę na przetwarzanle

danych,

,;;:1TT1;"?:T:Th1;,j"Tili osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu

p"O-.iro*.niu decyzji, w tym profilowaniu,
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