
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 659.2022 
WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW 

z dnia 18.03.2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: 
Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie, 

Przedszkola Publicznego im. Ks. Prałata Aleik^s^i^ndra Sieniieńskiego w Szynwaldzie, 
Pi zedszkola Publicznego im. Kapitana Józefa Budzika w Łękawicy

Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), § 1 ust. 1 i ust.. 2 
rozporządzenia Ministra Edukacji Nai'odowej "l dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie legulaminu 
konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedsLkola( publicznej sLkoly podstawowej> 
publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji 
konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428 t.j.) zarządzam, co następuje:

§1.1. Ogłaszam konkursy na stanowisko dyrektora w niżej wymienionych publicznych 
przedszkolach:
- Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 644,
- Przedszkola Publicznego im. Ks. Prałata Aleksandra Siemieńskiego w Szynwaldzie, 

33-158 Szynwald 1 la,
- Przedszkola Publicznego im. Kapitana Józefa Budzika w Łękawicy, 33-157 Łękawica 

281a.
2. Treść ogłoszenia określa załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Obsługi Jednostek Gminy 
i zobowiązuje się do umieszczenia stosownych informacji o ogłoszonych konkursach na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Skrzyszów oraz w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie 
Urzędu Gminy Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów 642.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓ. ;miny

Mafcin\Iii.wior
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Załącznik 
do zarządzenia Nr 659.2022 

Wójta Gminy Skrzyszów 
z dnia 18.03.2022 r.

Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora w niżej wymienionvch 
publicznych przedszkolach:
- Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 644,
“ Publicznego lin. Ks, Prałata Aleksandra Siemieńskiego w Szynwaldzie

33-158 Sz;^nwald 1 la,
- przedszkola Publicznego im. Kapitana Józefa Budzika w Łękawicy. 33-157 Łękawica 281a.

Ł Do konkursu^ może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spelnia wymagania określone w § 1, § 2, § 6 i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
T dma 1 I sieipnia 2017 r. w sprawie wvmagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmujaca 
saanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznei 
placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 t.j.):
1) posiada wyksztalcenie wyższe i tytul zawodowv magister, magister inżynier lub 

równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zaJmowania stanowiska 
nauczyciela w danym przedszkolu;

2) ^ikonczyl studiii wvższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs
walitikacyjny -Ł zakresu zarządzania oświatą prowadzonv zgodnie z przepisami 

w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 

pięcioletni staż pracv dydaktvczneJ na stanowisku nauczvciela akademic^kik^£^c^-
4) uzyskał: ’

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracv 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, Jcżc11 

nie przeProwadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dvrek^)^ola^;
5) sjiie^lnm^ Avainink i ztlrowotne niezbędne do wykonywania pracy na ' stanowisku 

Kierowniczym;
6) ma pelną zdolność dn czynnnści prawnych i knrzysta z pełni praw publicznych;
I) me byl pmwnmocn1e ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustaw^v 

z dnia 26 stycznia I982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. pnz. 1762 t.i,) 
a w pizypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscvpl1narną, o której mnwa w art, 276 

20 lipca 2018 r, - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 
z p021 r. pnz. 478 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 
n•|Ss^a■WV z dnia 1i^ca 2005 r. " Prawo n szkn|nictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. pnz.„ 2183 z Pnzn. zm‘)’ oraz nie toczy się przeciwkn niemu pnstępnwanie dyscyplinarne ' 

«) me bvł skazany prawomocnym wyrokiem za umvślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe;

publicznegon'n przeciwko niemu PnstęPowan1e o przestępstwo ścigane z oskarżenia
10) me byl karany zakazem pełnienia funkcji zwiazanych z dysponowaniem śrndkami publicznynyi, ■ o którym mnwa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawv z dnia 17 grudnia 2004 r. 

n odpnwledzla|noscl za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz U z 202] r 
poz. 289 z późn. zm.); ' '

1 ]) w Przvpadku^ cudznziemca - posiada znajomość języka pnlskiegn pnświadczoną na 
zasadach okieślonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. n języku pn|skim (Dz. U.



 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

1.

3.

w tym co najmniej dwuletni staż pracy

4.

z 2021 r. poz. ■ (iii t,J.) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku fi|o|ogia polska, lub jest tlumaczem
przysięgłym języka polskiego.

0° konkursu może ■ przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wyksztalcenie wyższe i tytuł zaw°dowy licencjat, inżynier lub równ°rzęd^y, oraz plzyg°tOWanle pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym 
przedszkolu oraz spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2-11.

Do k°nkursu m°że przystąpić również °s°ba niebędąca nauczycielem, która spelnia lącznie 
następujące wymagania:
1) posiada °bytyate|stwo p°|skie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw 

czlonkowskich Unll Europejskiej, państw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) - str°n umowy ° Europejskim Obszarze Gosp°darczym °raz 
Konfederacji Szwajcarskiej;

2) p°slada wyksztalcenie wyższe i tytul zaw°dowy magister, magister inżynier lub 
równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy',
na stanowisku kierownicz^ym;

4) nie t°czy się^ przeciwko niej p°stęp°wanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5) spelnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

Do konkursu może przystąpić również:
1) "auc.zycie^ mianowany lub dyp|om°wany, zatrudni°ny na stanowisku wymagającym walifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rząd°wej, kurat°rium

OśWiaty, Centrum , Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnei
1 okięgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

2) nauczyciel mianowany lub dyplom°wany, zatrudni°ny na stanowisku innym niż °kreś|°ne 
w pkt 1’ na którym są realizowane zadania 2. zakresu oświaty, w urzędzie °rganu admmistmcji rządowej, kuratorium °światy, Centrum Edukacji Artystycznej, Centra|nei 
K°mISJI Egzaminacyjnej 1 °kręg°wych komisjach egzaminacyjnycli, lub na stan°wIsku 
snamotl°ziiyd0wsej rjl;abizowane 2adania z zakresu °światy w urzędzie organu administracji

2) nauc:^yciel mianowany lub dyplomowany ur|op°wany lub 2wolniony z °bowiązku 
swiadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. ° związkach 
zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z późn, zm.),

- spelniający \vymagania °kreś|°ne w rozporządzeniu, z wyjątkiem wym°gu p°siadaniac° najmniej d°brej oceny pracy albo pozytywnej °ceny d°robku zaw°d°wego.

5' Ofe,‘fy7sób Przystępujących d° k°nk^uls^u powinny zawierać dokumenty wykazane w 6 1 ust, p 4 i'ozporządzenia Ministra Edukacji Nar°dowej z dnia 11 sierpnia 2011 r, w sprawie 
:e?jji raminu konk,u,rsu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoly 
p°dstawOweJ, publicznej szkoly p°nadp°dstaw°wej lub publicznej placówki °raz trybu pracy 
konisji k°nkurs°wej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428 t.j.) w tym d°kumenty potwierdzai?ce spelnienie wymagań, ° których mowa w pkt 1, a w szczególn°ści■

1’ p“'g'°iprzPed2y2kk°iienia do ko"ku''s“ °ra2 k°"'ePCję fu"kcjo'-owania i rozwoju

2) życ1°rys z opisem przebiegu pracy zaw°d°wej, zawierający w szczególn°ści inf°rmację °:
stażu piacy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

- stażu pracy dydaktycznej - w pr2ypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osobv 

niebędącej nauczycielem,
3) °śwladczenle zawierające następujące dane osobowe kandydata:



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: 
świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających 
okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z 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 
świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu 
potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 
7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672 t.j.) lub 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 - w przypadku 
cudzoziemca,

7) poświadczoną pazez kandydata za zgodność z oryginatem kopię zaświadczenia 
lekaiskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym,

8) oświadczenie, że pazeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

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

10) oświadczenie, że kandydat nie byt karany zakazem petnienia funkcji związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym 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 2021 r. poz. 289 z późn. zm.),

11) poświadczoną pazez kandydata za zgodność i. oryginatem kopię aktu nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

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

13) oświadczenie, że kandydat nie byt paawomocnie ukarany kaaą dyscyplinaaną o której 
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia ^^82 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1762 t.j.), lub 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 202^1 r. poz. 478 
■z późn. 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 z późn. zm.),
- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenia, że kandydat ma petną zdolność do czynności prawnych i koazysta z petni 
praw publicznych.

6. Dodatkowo c^soby pr2^ystę^F^ujące des konkuisu proszone są o ztożenie oświadc^z^e^nia, 
że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochi-ony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobcdnego Przeptyw^i takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz. 1781 t.j) w celach przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko dyi^r^l^tt^ra.........................................................

(podać nazwę placówki, której konkurs dotyczy)



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

7.

8.

9.

Oferty z wyżej wymienionymi dokumentami należy składać w terminie do dnia 04.04.2022 r. 
do godz. 17.00 w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy 
Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów 642 (1 piętro, pok. nr 22) w poniedziałek w godz. 9.00 — 
17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 — 15.30, lub za pośrednictwem operatorów 
pocztowych z zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do tut. Urzędu do dnia 04.04.2022 r. 
do godz. 17.00. Na kopercie winno być podane imię i nazwisko, numer telefonu, adres 
e-mai|, adres zwrotny kandydata oraz odpowiedni dopisek; „Konkurs na stanowisko 
dyr(^l^tt^i*a.............................................................................................”

(podać nazwę placówki, której konkurs dotyczy)
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert w postaci elektronicznej.
Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego 
własnoręcznie podprsane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę 
„potwrerdzam za zgodność z oryginałem”. Na żądanre organu prowadzącego przedszkole5 
kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

Pized pizystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania 
konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego 
kandydata lub innego dokumentu potwierdząjącego jego tożsamość oraz posiadane 
oby^watelstwo.

10.

11.

12.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Skrzyszów.

O terminre r• miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie telefonicznie, e-mailowo lub listownie.

Te1mrn powierzenia stanowiska dyrektora: Przedszkola publicznego w Skrzyszowie, 
przedszkola Publicznego im. Ks. Prałata A|eksandl•a Siemieńskiego w Szynwaldzie, 
Przedszkola Publicznego im. Kapitana Józefa Budzika w Łękawicy - 01.09.2022 r. ’

Klauzula informacyjna RODO dla kandydata na dyrektora:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 2wiązku z przetwarzaniem danych 
osobow>^ch i w sprawie swobodnego pr2epływu takich danych ora2 uchylenia dyrektywv 
95/46/WE) Urząd Gminy Skrzyszów informuje:
Administratorem Pani/Pana danych osobowvch jest Urząd Gminv Skr2ys2ów repre2entowanv 
pr2ez Wójta Gminy. Więcej informacji znajdą państwo na stronie:

.httpS://bip.malopolskt^.l)uugsr^rvy2zm,^m336616t^,ochra^^--dn^^ych^^sb0o^vychimm 1 /dr re s33-156 Skl■2ys2ów 642 trl. b^<5887000 fax. 1^6887002 e-mail eekretariat@uĘ.■e^kil■zvszow.pl 
Kontakt T. 1nepektorrm Ochrony Danych: iod(%ug.sk^^2vszow.pl lub pisrmnie na adres podany 
powyżej.
P ani/Pana danr oeobowe pr2etwar2ane będą na potrzeby aktualnego konkursu - na podstawie art. 6 uet. 1 lit. a, c, d art. 9 uet. 2^lit. a, b, c Rozpor2ąd2enia Parlamentu Europejskirgo i Rady 
(UE. 2016/679 T, dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawir ochrony osób fi2ycznych w zwią2ku 
2̂ pi2rtwar2anirm danych osobowych i w sprawie ewobodnego przrpływu takich danvch ora2 
uchvlrnia dvrektvwy 95/46/WE) ora2 na podetawie ustaw^' z dnia 26 c2erwca 1974 roku 
Kodeks pracy.
Odbiorcami Pam/Pana danvch osobowvch mogą być wvłącznir podmiotv uprawnione 
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana danr osobowr pr2rchowvwanr będą przez okreev wynikającr z przepieów prawa 
oia2 będą archiwi2owane 2godnir z regulacjami obowiązującvmi w urzęd2ie.
Posiada Pani/Pan jnyiwo 2ądania od Adminietratora dostępu do danvch osobow^'ch, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ogranic2rnia przrtwarzania, prawo do wniesienia 
sPrzrciw^l wobec przrtwar2ania, prawo do pr2rnoe2enia danvch, prawo do cofnięcia zgody



 

 

 
 

pi‘zetwarzanie danych do czasu cofnięcia udzielonej 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na dzialania urzędu w zakresie 
ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest obtigatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie 
moze skutkowac odmową rozpatrzenia kandydatury w procedurze konkursu, a w pozostalym 
zakresie jest dobrowolne. ■’

rcj /I. ^rTwior
iwi.oi- 

'' i1
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