Zał cznik
do Uchwały Nr 167/07
Zarz du Powiatu Pabianickiego
z dnia 26 listopada 2007 roku

ZARZ D POWIATU PABIANICKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
Powiatowego O rodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w
Pabianicach, ul. Kazimierz 8

......................................................................................................................................................

1. Do konkursu mo e przyst pi
osoba, która spełnia wymagania okre lone
w rozporz dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 roku
w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i
sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalno ci
obowi zkowej oraz zada doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania
nauczycielom zada doradcy metodycznego (Dz. U. Nr 84, poz. 779).
2. Oferty osób przyst puj cych do konkursu powinny zawiera :
1/ uzasadnienie przyst pienia do konkursu wraz z koncepcj funkcjonowania i rozwoju
placówki,
2/ yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj cy w szczególno ci
informacj o sta u pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub sta u pracy
dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,
3/ akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty
potwierdzaj ce posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby b d cej
nauczycielem,
4/ dyplom uko czenia studiów wy szych oraz dokumenty potwierdzaj ce posiadanie
wymaganego siedmioletniego sta u pracy, wykształcenia i przygotowania
zawodowego,
5/ dyplom uko czenia studiów wy szych lub studiów podyplomowych z zakresu
zarz dzania albo za wiadczenie o uko czeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu
zarz dzania o wiat ,
6/ za wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania
bada lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzecze lekarskich wydawanych do celów przewidzianych
w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 roku Nr 69, poz. 332 z pó n. zm.),
7/ o wiadczenie, e kandydat nie był karany kar dyscyplinarn , o której mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela
(t. j. Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z pó n. zm.) oraz nie toczy si przeciwko
niemu post powanie dyscyplinarne,
8/ o wiadczenie, e kandydat nie był karany za przest pstwo popełnione umy lnie
oraz nie toczy si przeciwko niemu post powanie karne,
9/ o wiadczenie, e kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
zwi zanych z dysponowaniem rodkami publicznymi, o którym mowa w ustawie
z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialno ci za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 14, poz. 114 z pó n. zm)
10/ o wiadczenie, e kandydat wyra a zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.
U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z pó n. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora,

11/ dokumenty zał czone do oferty konkursowej (od poz. 3 do 5) powinny by zło one
w formie kopii uwierzytelnionych przez składaj cego ofert .
Oferty nale y składa w zamkni tych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
odpowiednio „Konkurs na dyrektora Powiatowego O rodka Doskonalenia Nauczycieli i
Doradztwa Metodycznego w Pabianicach” w terminie 14 dni od dnia ukazania si ogłoszenia,
na adres: Wydział O wiaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach,
ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarz d Powiatu Pabianickiego, ul.
Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice.
O terminie i miejscu przeprowadzenia post powania konkursowego kandydaci zostan
powiadomieni indywidualne.

