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Karta informacyjna

Przeprowadzanie postępowań konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół,
przedszkoli i placówek oświatowych
I

Podstawa Prawna
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z dnia 19.06.2019r.
poz. 1148),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego
przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły
ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji
konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587).

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę
 Referat Oświaty i Administracji
pokój 15
tel. 81 517 50 85 wew. 21
Pracownik: Marta Słotwińska

III

Wymagane wnioski
 brak

IV

Wymagane załączniki
 uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania
i rozwoju przedszkola, szkoły lub placówki,
 życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności:
informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu
pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy,
w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej
nauczycielem,
 oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię ( imiona) i nazwisko
- datę i miejsce urodzenia
- obywatelstwo
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 oryginały lub poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadanie
wymaganego stażu pracy, świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub
inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,
 oryginały lub 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 świadectwo ukończenia kursu
kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
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zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym,
oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie, że kandydat 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 2019r. poz.1440 ze zm.),
oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
(Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.) – w przypadku kandydata urodzonego przed
dniem 1 sierpnia 1972 r.,
oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku
nauczyciela,
oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia
karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego,
w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że
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 2019 r. poz. 2215
ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.)lub w art.276 ust.1
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.
z 2020 poz.85) – odpowiednio w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego,
oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych,
oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

V

Dokumenty do wglądu
 brak

VI

Termin załatwienia sprawy
 brak

VII



Opłaty : brak

VIII



Tryb odwołania : brak

IX

Uwagi
 brak
Opracował

Sprawdził

Zatwierdził

Teresa Próchnicka

Renata Leszcz

Ryszard Golec
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