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ZARZĄDZENIE NR 20/2010
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 14 kwietnia 2010 r.

w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół, Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr. 142 
poz.1591 z późn. zm) w związku z art. 5 c pkt. 2, art. 36 i 36 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty (t.j. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko 
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych 
placówek (Dz. U. Nr. 184 poz. 1436 z późn. zm.) oraz art. 26 i art.34 ustawy z dniua 23 maja 1991 roku 
o związkach zawodowych (t.j z 2001 roku Nr. 79 poz. 854 z późn. zm.) 

Zarządzam co następuje: 

§ 1. Przyjąć Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół, Szkoła 
Podstawowa i Gimnazjum im Henryka Sienkiewicza w Konopiskach w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Ogłosić konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im Henryka 
Sienkiewicza w Konopiskach 

§ 3. Za przygotowanie procedur konkursowych czyni się odpowiedzialnym- Dyrektora Gminnego Zespołu 
Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt Gminy Konopiska 

Jerzy Socha



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 14 kwietnia 2010 r.

Załączniki nr 1

Zalacznik1.pdf




 
 


Regulamin 
 


Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. 
Henryka Sienkiewicza w Konopiskach. 


 
Regulamin określa tryb i zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu 
Szkół, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza  w Konopiskach. 
 
 


I.  Ogłoszenie konkursu 
1) Ogłoszenie konkursu odbędzie się za poprzez przekazanie informacji do prasy (Gazeta 


Wyborcza, śycie Częstochowy) i umieszczenie informacji w BIP Urzędu Gminy 
Konopiska 


2) Dokumenty kandydatów przyjmuje się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o 
konkursie. 


3) Informacja o terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej zostanie 
umieszczona w BIP Urzędu Gminy oraz zostanie przesłana do członków Komisji 
konkursowej i kandydatów przystępujących do konkursu. 


 
II.             Cel konkursu 
 Celem konkursu jest wyłonienie spośród jego uczestników kandydatów spełniającego 
warunki do zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół, Szkoła Podstawowa i 
Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w konopiskach. 
 
III.             Konkurs odbywa się jednoetapowo. 
IV.             Wymagania w stosunku do kandydatów. 


 
  Do konkursu moŜe przystąpić osoba spełniająca warunki określone w rozporządzeniu                           
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 październik 2009 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko 
kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek 
 ( Dz.U. Nr 184, poz. 1436) 


1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki moŜe 
zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który: 
 1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do 


zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce; 
 2) ukończył studia wyŜsze 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 staŜ pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 
pięcioletni staŜ pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego; 


 4) uzyskał: 
a) co najmniej 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 szkole wyŜszej 







- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym 
mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
jeŜeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora; 


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


 6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.3)), a w 
przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 
ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, 
poz. 1365, z późn. zm.4)), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie 
dyscyplinarne; 


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


 8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie; 
 9) nie był karany zakazem pełnienia 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 2005 r. Nr 
14, poz. 114, z późn. zm.5)) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.6)). 


2. a)Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola 
specjalnego, stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły 
podstawowej specjalnej, stanowisko dyrektora publicznych placówek: placówki oświatowo-
wychowawczej, placówki kształcenia praktycznego, ośrodka dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, młodzieŜowego ośrodka wychowawczego, młodzieŜowego ośrodka 
socjoterapii i placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania 
nauki poza miejscem stałego zamieszkania moŜe zajmować równieŜ nauczyciel mianowany 
lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyŜsze zawodowe i 
posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo 
nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce i spełnia wymagania określone w § 1 
pkt 2-9. 


b)  Stanowisko dyrektora publicznych szkół: gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, 
liceum profilowanego, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej, z 
wyjątkiem szkół specjalnych, moŜe zajmować równieŜ nauczyciel mianowany lub 
dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyŜsze zawodowe i 
posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych, 
posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia 
wymagania określone w § 1 pkt 2-9. 


     3. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek moŜe zajmować 
nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której 
wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyŜsze, oraz spełnia wymagania 
określone w § 1 pkt 2-9. 


4. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły i zespołu publicznych szkół oraz stanowisko 
kierownika szkolnego punktu konsultacyjnego przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, 
urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej moŜe 
zajmować nauczyciel, który: 







 a) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, zespole szkół lub szkolnym punkcie 
konsultacyjnym; 


 b) posiada znajomość języka kraju pobytu lub języka angielskiego w stopniu średnio 
zaawansowanym; 


 c) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-9. 


 5. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki oraz 
zespołu publicznych szkół lub placówek moŜe zajmować osoba niebędąca nauczycielem, 
która: 
a)posiada obywatelstwo polskie, z tym Ŝe 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; 


 b) ukończyła studia magisterskie; 
 c) posiada co najmniej pięcioletni staŜ pracy, w tym co najmniej dwuletni staŜ pracy na 


stanowisku kierowniczym; 
 d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych; 
 e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o 


ubezwłasnowolnienie; 
  


      V.      Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 
      1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju 
szkoły lub placówki, 
  2) Ŝyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o 
staŜu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub staŜu pracy dydaktycznej – w 
przypadku nauczyciela akademickiego, 
  3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty 
potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej 
nauczycielem, 
  4) dyplom ukończenia studiów wyŜszych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie 
wymaganego staŜu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby 
niebędącej nauczycielem, 
  5) dyplom ukończenia studiów wyŜszych lub studiów podyplomowych z zakresu 
zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania 
oświatą, 
  6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 
Sportu z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba 
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach 
szkół i placówek, 
  7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowniczym, 
  8) oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze 
zmianami), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, 
 9) oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie 
toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,                                                                                                                    
10) oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych 
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 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zmianami),                                                                                                                             
11) oświadczenie, Ŝe kandydat wyraŜa zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 
 
 
 


VI.       Postępowanie komisji konkursowej: 
1. Komisja konkursowa pracuje w następującym zakresie: 
a) zapoznanie się podczas posiedzenia komisji ze złoŜonymi przez kandydatów 


dokumentami oraz przedstawionymi na piśmie koncepcjami pracy szkoły, 
b) przeprowadzenie rozmów indywidualnych z kandydatami , w trakcie których kaŜdy 


członek komisji ma prawo zadawania kandydatowi pytań, 
c) dokonanie oceny kandydata z uwzględnieniem następujących kryteriów: 
- ocena pracy, wykształcenia i inne wymagania zawarte w części IV regulaminu, 
- wartość koncepcji pracy, 
- predyspozycje osobowościowe, 
- znajomość prawa oświatowego, 
- znajomość form i metod pracy dyrektora: jako osoby sprawującej nadzór pedagogiczny, 
jako pracownika samorządowego i jako kierownika zakładu pracy. 
2. Po dokonaniu oceny przedstawionych propozycji przewodniczący zarządza głosowanie. 
Głosowanie jest tajne. kaŜdy z członków komisji dysponuje jednym głosem. 
3. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeŜeli jeden z kandydatów uzyskał w głosowaniu 
bezwzględną większość oddanych głosów. 
4. W przypadku kiedy Ŝaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości 
oddanych głosów następuje druga tura losowania, która ma miejsce gdy w konkursie 
bierze udział co najmniej dwóch kandydatów. Do drugiej tury dopuszcza się  jedynie 
dwóch kandydatów, którzy uzyskali w pierwszej turze głosowania największą liczbę 
waŜnie oddanych głosów członków komisji. 
5. Wyniki konkursu przewodniczący komisji ogłasza w obecności kandydatów po 
zakończeniu konkursu informując, który z nich zostaje wyłoniony jako kandydat na 
dyrektora szkoły. 
6. Funkcję dyrektora szkoły powierza Wójt Gminy kandydatowi wyłonionemu w drodze 
konkursu, jeŜeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie wniesie umotywowanego 
zastrzeŜenia w terminie 14-dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko. 
 
VII.   Zasady działania komisji konkursowej. 
1) Pracą komisji kieruje jej Przewodniczący. Przewodniczącego wyznacza organ 


prowadzący szkołę lub placówkę spośród członków komisji. 
2) Prace komisji są prowadzone, jeŜeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej 


członków. 
3) Posiedzenia komisji są protokołowane. 
4) Protokoły podpisują wszyscy członkowie komisji. 
5) KaŜdy członek komisji ma prawo złoŜyć do protokołu zastrzeŜenia, jednak jest 


zobowiązany protokół podpisać. 
6) Głosowanie jest tajne i odbywa się  poprzez wskazanie kandydata na przygotowanych 


w tym celu kartach do głosowania. Karta do głosowania zawiera wykaz wszystkich 
kandydatów ubiegających się o stanowisko dyrektora szkoły. Po głosowaniu karty do 
głosowania przekazuje się przewodniczącemu komisji, który po przeliczeniu głosów 
podaje ostateczny wynik głosowania do protokołu. 







7) Komisja podejmuje wszelkie rozstrzygnięcia w formie uchwał w głosowaniu jawnym 
zwykłą większością głosów. 


 
VIII.  Zadania Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 
1) Zwołanie posiedzenia komisji oraz przewodniczenie obradom. 
2) Przedstawienie zgromadzonych dokumentów dotyczących kandydatów członkom 


komisji konkursowej. 
3) Zarządzenie głosowania w razie rozstrzygania istotnych spraw, dotyczących 


postępowania konkursowego 
4) przekazywanie uczestnikom konkursu, w imieniu komisji, informacji o 


dyskwalifikacji lub zakwalifikowaniu kandydata do udziału w konkursie. 
5) Przekazanie wyników obrad komisji konkursowej w postaci protokołu, kart do 


głosowania oraz dokumentów kandydatów Wójtowi Gminy Konopiska. 
 
IX.  Zadania członków komisji. 
1) Uczestniczenie w posiedzeniach komisji, 
2) udział w pełnym zakresie pracy komisji, 
3) Obiektywne i rzetelne dokonanie oceny kaŜdego z kandydatów  
4) Zachowanie w tajemnicy informacji zawartych w dokumentach uczestników konkursu 


oraz rozmowach kwalifikacyjnych. 
 


X. Postanowienia końcowe. 
Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem komisja rozstrzyga w głosowaniu 
jawnym, zwykłą większością głosów. 
 
XI.       Komisja ulega rozwiązaniu z momentem zakończenia konkursu i ustalenia 
wyników konkursu  
  
XII.       Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 









