
 

Ogłoszenie o konkursie 

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA „SZKOŁA MARZEŃ’ 

w DAWIDACH 

 

ogłasza konkurs 

 

na kandydata na stanowisko dyrektora 

 

Szkoły Podstawowej w Dawidach, Dawidy 56, 21-205 Jabłoń 

 

 
I.  Do konkursu może przystąpić nauczyciel, który co najmniej posiada stopień 

awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego  następujące wymagania: 

 

1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz 

kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole. 

2) posiada co najmniej trzyletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela;  

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku 

kierowniczym; 

4) posiada pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych; 

5) nie był prawomocnie karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U z 2018r. poz. 967 z 

późn. zm.). 

6) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

7) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, 

8) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 

publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 

roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U 

z 2018r. poz.1458 z późn. zm.). 

 

 

 



II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 

 

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju 

Szkoły  Podstawowej w Dawidach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Szkoła 

Marzeń”. 

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności, 

informację o: 

a. - stażu pracy pedagogicznej; 

b. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: 

- imię nazwisko, 

                        - obywatelstwo, 

                        - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji). 

c. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie  

    dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o    

    którym mowa w pkt.2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub  

    inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia.   

3)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie  

     dokumentów potwierdzające posiadanie studiów wyższych magisterskich. 

4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania   

    pracy na stanowisku kierowniczym; 

5) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie ścigane z   

     oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne; 

6) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne  

    przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

7) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z 

   dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4  

   ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny   

   finansów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1458); 

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 

76 ust 1 z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U z 2018r, poz. 967 z 

późn. zm.); 

9)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy   

     lub oceny dorobku zawodowego; 

10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych  

osobowych i oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią klauzuli 



informacyjnej według załączonego wzoru  w celu przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora; 

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię  

                  nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub kontraktowego;. 

 

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i 

dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoła Podstawowa w Dawidach” w terminie 

do dnia 11 czerwca 2019r. na adres: Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” Szkoła Podstawowa w 

Dawidach, Dawidy 56, 21-205 Jabłoń; 

Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy pokój nr 4 (sekretariat), do godziny 14
00

, 
 

ul. Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń 

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy oferty, które wpłyną po 

terminie nie będą rozpatrywane. 

 

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Stowarzyszenia.    

      tryb pracy komisji konkursowej określa regulamin wyboru Dyrektora Szkoły    

      Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń „ w Dawidach 

 

V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną 

powiadomieni indywidualnie. 

 

Dawidy, dnia  2 czerwiec 2019r.                                              

 Prezes Stowarzyszenia 

Marek Kozak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego 

dalej „Rozporządzeniem” Stowarzyszenie Szkoły informuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Szkoła 

Marzeń, Dawidy 56, 21-205 Jabłoń, w której imieniu działa Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Dawidach. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochronny Danych, nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych w Szkole w Dawidach, z którym można się 

kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej w Dawidach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2018r. 

poz. 996 z późn. zm. oraz      1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora  

publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły 

ponadpodstawowej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  (Dz. U z 2017r. 

poz, 1587) z których wynika niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (art. 6, ust. 1 lit. c Rozporządzenia). 

 

5. Podanie danych osobowych wskazanych w obowiązujących przepisach jest 

obowiązkowe i niezbędne do wzięcia udziału w konkursie na stanowisko dyrektora 

natomiast podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne. 

 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym dane te zostaną 

udostępnione na mocy obowiązujący przepisów prawa. 

 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko  dyrektora do czasu jego zakończenia. 

 

8.Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, w tym 

uzyskania kopii danych , prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do 

usunięcia danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu przeciw 

przetwarzaniu danych osobowych. 

 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenie skargi do organu nadzorczego, którym 

jest Prezes Urzędu ochrony Danych. 

 

10. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może przez Panią/Pana 

cofnięta w dobrowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

11.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 



 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA 

O ZAPOZNANIU  SIĘ Z TREŚCIĄ KLAUZULI INFORMACYJNEJ 

 

 Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, iż zapoznałem/ zapoznałam się z 

treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich danych osobowych 

przez Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” 

 

…………………………… 

data i czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA 

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

przedłożonych dokumentach przez Stowarzyszenie Szkołę Marzeń w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w 

Dawidach, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). 

 

………………………………….. 

data i czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


