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pREzyDENT MlAsTA nuon śl4sxł
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

1) Miejskiego Przedszkola nr 8 w Rudzie Śtąskiej

u[. Antoniego Maya 5, 41-7OO Ruda Śląska,

2) Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Wesotej Rodzinki w Rudzie Śtąskiej

ul. Heleny Modrzejewskiej 10, 41-7O3 Ruda Śtąska,

3) Miejskiego Przedszkola nr 19 w Rudzie Śląskiej

u[. Pawła Kubiny 15,41-710 Ruda Śląska,

4) Miejskiego Przedszkola nr 20 im. Słonecznej Dotiny w Rudzie Śtąskiej

ut.1 Maja ż86,41-710 Ruda Śląska,

5) Miejskiego Przedszkola nr ż4 w Rudzie Śtąskiej

u[. Energetyków 9, 41-706 Ruda Śtąska,

6) Miejskiego Przedszkola nr 25 w Rudzie Śląskiej

u[. Piotra Skargi 117, 41-706 Ruda Śtąska,

7) Miejskiego Przedszkola nr 31 w Rudzie Śląskiej

u[. Plebiscytowa 9, 41-705 Ruda Śtąska.

1. Wymagania niezbędne:

Do konkursu moŻe przystąpiĆ osoba, która spetnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 'l1 sierpnia ż017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać

osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym

Przedszko[u, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej
placówce (tekst jedn. Dz. U. zżOż1 r,, poz.1449).

2. Wymagane dokumenty:

Zgodnie z § 1 ust. ż pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ,l1 sierpnia ż017 r.

w sPrawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej

szkotY Podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej tub pubticznej ptacówki oraz trybu

PracY komisji konkursowej (tekst jedn. Dz. U. z2Oż1 r., poz. 14żB), oferty osób przystępujących

do konkursu powinny zawierać:

1 ) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju pubticznego

przedszkola, którego konkurs dotyczy ;

Ż) 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



3)

4)

5)

6)

- 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,

- obywate[stwo,

* miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

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 tub innych dokumentów potwierdzających okres

zatrudnienia);

PoŚwiadczone przez kandydata za zgodność z oryginatem kopie dokumentów

Potwierdzających posiadanie wymaganego wyksztatcenia, w tym dyptomu ukończenia studiów

Pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednotitych studiów magisterskich tub świadectwa

ukończenia studiów podyptomowych z zakresu zarządzania oświatą atbo świadectwa

ukończeni a ku rsu kwa [i fi kacyj nego z zakr esu zarządzania oświatą;

w PrzYPadku cudzoziemca - poŚwiadczoną przez kandydata za zgodność z oryginatem kopię

dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia

7paŻdziernika1999r.o językupotskim(tekst jedn. Dz.U,zżOż1 r.,poz.67ż)Lubdyptomu
ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia tub jednotitych studiów

magisterskich na kierunku fitológia polska, tub dokumentu potwierdzającego prawo

do wykonywania zawodu ttumacza przysięgłego języka potskiego;

PoŚwiadczoną przez kandydata za zgodnośc z oryginatem kopię zaświadczenia lekarskiego

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

oŚwiadczenie, Że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

oŚwiadczenie, że kandydat nie byt skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

lub umyślne przestępstwo skarbowe;

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
'l7 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscyptiny finansów pubticznych (tekst
jedn. Dz. U. zżOż1 r., poz. ż89);

PoŚwiadczoną przez kandydata za zgodnoŚĆ z oryginałem kopię aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

PoŚwiadczonąprzez kandydata za zgodnośc z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny

dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

w Przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że,kandydat nie byt

Prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. ,' u§tawy z dnia

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. lJ. z 2021 r., poz. 1762), tub karą

dyscyplinarną, o której mowa w art. ż76 ust.1 ustawy z dnia 20 tipca 2018 r. Prawo
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o szkolnictwie wyŻszym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z2Oż2r. poz.574zpóżn. zm.) tub karą
dYscYPlinarną, o której mowa w art. 'l40 ust. 1 ustawy z dnia ż7 Lipca 2005 r. prawo

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z2017 r., poz. 2183 z pożn. zm.);
'l4) oŚwiadczenie, Że kandydat ma pełnązdolność do czynności prawnych i korzysta z petni praw

publicznych.

Sposób i termin składania ofert:
OfertY nateŻY sktadaĆ do 12 maia2022 r. w Biurze Obstugi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda śląska,
41 - 709 Ruda Śtąska, plac Jana Pawła ll 6 w zamkniętych kopertach. Na kopercie nateży podać
dane osobowe umoŻliwiające kontakt z kandydatem (imię i nazwisko, adres do korespondencji,
telefon 1ub adres e-mait) oraz zamieścić dopisek:

,,Konkurs na stanowisko dyrektora - ze wskazaniem konkretnej nazwy publicznego
przedszkola, którego dotyczy konkurs''

lub w postaci elektronicznej do elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta w Rudzie
Śtąskiej. W PrzYPadku, gdy oferta sktadana jest w postaci elektronicznej, powinna być opatrzona
kwalifikowanYm PodPisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP i zawieraĆ elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

lnformacje dodatkowe:

Konkurs PrzeProwadzi komisja konkursowa powotana przez prezydenta Miasta Ruda śląska.
O terminie i miejscu Przeprowad2ęniąlpostQpowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni
indywiduatnie.
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