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Załącznik do Zarządzenie nr 44/2021  

Wójta Gminy Kroczyce 

z dnia 29.04.2021 r. 

 

Wójt Gminy Kroczyce 

dnia 29.04.2021 r. 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 

Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Pradłach, ul. Bat. Chłopskich 14, 

dla której Gmina Kroczyce jest organem prowadzącym. 

(powierzenie stanowiska dyrektora szkoły od 01.09.2021 r.) 

 

I. Wymagania wobec kandydatów 

Do konkursu może przystąpid osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagao, jakim powinna odpowiadad osoba zajmująca 

stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole 

podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 poz. 1597). 

 

II. Wymagane dokumenty 

1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierad dokumenty określone w Rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. 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 2017r. poz. 

1587), tj.: 

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznego 

przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, 

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje 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, 

c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: 

 imię (imiona) i nazwisko, 

 datę i miejsce urodzenia, 

 obywatelstwo, 

 miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 

d) poświadczone przez kandydata za zgodnośd z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających 

posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b) świadectw pracy, zaświadczeo o 

zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,  
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e) poświadczone przez kandydata za zgodnośd z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających 

posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukooczenia studiów pierwszego stopnia, 

studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukooczenia studiów 

podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukooczenia kursu kwalifikacyjnego z 

zakresu zarządzania oświatą,  

f) w przypadku cudzoziemca – poświadczona przez kandydata za zgodnośd z oryginałem kopia: 

 dokumentu potwierdzającego znajomośd języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 

października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub 

 dyplomu ukooczenia 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, 

g) poświadczona przez kandydata za zgodnośd z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazao zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, 

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

umyślne przestępstwo skarbowe, 

j) 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 2021 r. poz. 289),  

k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 

października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeostwa paostwa z 

lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141) – w przypadku kandydata 

na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,  

l) poświadczona przez kandydata za zgodnośd z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela 

mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,  

m) poświadczona przez kandydata za zgodnośd z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny 

dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,  

n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był 

prawomocnie ukarany 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), 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 2021 

r., poz. 478) 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 2019 r. poz. 55, z późn. zm.), 

o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolnośd do czynności prawnych i korzysta z pełni praw 

publicznych. 
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p) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych zawartą w pkt VI niniejszego ogłoszenia. 

q) zgoda na przetwarzanie danych osobowych według poniższego wzoru 

 

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza zakres wynikający z przepisów 

oświatowych, a niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w 

Pradłach.  

  …………………………. 

 (Data i podpis kandydata)” 

 

2. Na żądanie komisji konkursowej kandydaci zobowiązani są przedłożyd oryginały dokumentów, których kopie 

zawiera oferta. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyd stosowne doku-

menty potwierdzające ich zmianę. 

 

 III. Sposób i termin składania ofert 

1. Oferty z wyżej wymienionymi dokumentami należy składad w Kancelarii Urzędu Gminy Kroczyce w terminie 

do 20.05.2021r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z podaniem danych osobowych kandydata (imię i 

nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu), z dopiskiem: 

„Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Pradłach”.  

W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu. Dopuszcza się składanie ofert w 

postaci elektronicznej, przy czym oferta taka powinna byd opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierad elektroniczne kopie 

dokumentów wymaganych, jako załączniki do oferty.  

2. Ogłoszenie o konkursie umieszcza się: 

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kroczyce,  

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Kroczyce, 

- w siedzibie Urzędu Gminy Kroczyce (na tablicy ogłoszeo).  

3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kroczyce. 

4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni 

indywidualnie w formie pisemnej oraz na wskazany adres poczty elektronicznej. 

 

VI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas konkursu na stanowisko 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pradłach 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informujemy, iż: 
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1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Kroczyce z siedzibą w Kroczycach, 

ul. Batalionów Chłopskich 29. 

2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktowad się pod adresem e-mail: 

iod@kroczyce.pl z inspektorem ochrony danych- Martyną Wojciechowską.  

Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyd zapytanie pisemnie, telefonicznie pod nr 

34 315-21-50 ÷ 5 wew. 39 lub osobiście do protokołu w Kancelarii Urzędu Gminy Kroczyce. Wskazując 

formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia 

odpowiedzi. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrek-

tora Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Pradłach, ul. Batalionów Chłopskich 14. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządze-

nia 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) w zw. z art. 22¹ § 1 ustawy Ko-

deks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), art. 63 ustawy Prawo 

oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Mini-

stra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dy-

rektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej 

lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587), które określa-

ją jakie dane osobowe są niezbędne do przetwarzania w celu przeprowadzenia konkursu i powołania 

na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Pradłach, ul. Batalionów 

Chłopskich 14, jak też na podstawie Pani/Pana zgody, w przypadku przekazywania danych innych, które 

nie są wymagane w przepisach obowiązującego prawa.  

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe 

zostały zebrane, jednak nie krócej niż okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz in-

strukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą byd: członkowie komisje rekrutacyjnej, osoby upo-

ważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania służbowych obowiązków; 

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie orga-

nów władzy publicznej. 

7. Posiada Pani/Pan prawo:  

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje 

w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej; 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
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e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

f. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożno-

ścią wzięcia udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły.  

 

 

Wójt Gminy Kroczyce 

   inż.  Stefan Pantak 

 


