
ZałącznikNr I
do Zarządzenia Nľ 5912020
Burmistľza Miasta Łuków
z dnia 12 ĺnaja 2020 roku

BURMISTRZ MIASTA ŁUKow
OGŁASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

Przedszkola Miejskiego nľ 2 w Łukowie, ul. Piłsudskĺego 18' 2l-400 Łuków

1. Do konkuľsu może przystąpić, osoba, któľa spełnia wymagania okľeślone w $ 1, $ 2, $ 6 oľaz
w $ 12 tozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadaó osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze w publicznp pľzedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej
szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.IJ. z 2017 r. poz. 1597 oraz z 2OI9 r.
poz. 166I).

2. Zgodnie z $ 1 ust. 2 pkt 4 rczpotządzenia Ministľa Edukacji Narodowej z ďnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie ľegularninu konkuľsu na stanowisko dyľektora publicznego pľzedszkola, publicznej
szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oĺaz trybu
pracy komisji konkursowej (Dz.ĺJ. z2017 r. poz. 1587 orazz2019 r. poz. 1634), ofeľty osób
pľzystępujących do konkuľsu muszą zawieľać:

a) uzasadnienie pľzystąpienia do konkuľsu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju
publicznego przedszkola,

b) życiorys z opisem pľzebiegu pracy zawodowej , zawierający w szczególności informację o:_ staŻu pracy ped'agogicznej _ w przypadku nauczyciela, albo
_ stażu pľacy dydaktycznęj - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo_ stażu pľacy' w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczyn - w przypadku osoby

niebędącej nauczycielem,
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

_ imię (imiona) i nazwisko,
_ datę i miejsce uľodzenia,

- obywatelstwo,
_ miejsce zamieszkania (adľes do korespondencji),

d) poświadczone przez kandydata Za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwieľdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o któľym mowa w lit. b: świadęctw
pracy, zaświadczęn o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwieĺdzających okľęs
zatrudnienia,

e) poświadczone przez kandydata Za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwieľdzających posiadanie wymaganęgo wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub
świadęctwa ukończenia studiów podyplomowych' z zabesu zarządzania albo świadectwa
ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zahesu zarządzania oświatą,

Đ w przypadku cudzoziemca _ poświ adczone przez kandydata za zgodność, z oryginałem kopie:_ dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie
z dnia7 paździemika 1999 ľ. o języku polskim (Dz. U. z2Ol9 r. poz, 1480), lub_ dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

_ dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego
języka po1skiego,

g) poświadczoną ptzez kandydata za zgodność, z oryginałem kopię zaświadczęnia lekaľskiego
o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kięrowniczym,



h) oświadczęnie, Że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z o skat Żęnia publi cznego lub po stępowani e dys cypl inarne,

i) oświadczenie, że kanđydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za urnyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenie, Że kandydat nie był kaľany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. l pkt 4 ustawy z dnia
17 gľudnia 2004 r. o odpowiedzialności Za narvszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. 22019 r. poz. 1440,1495,2020 i2413),

k) poświadczoną przęz kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

l) poświadczoną przez kandydata za zgodność, z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny
doľobku zawodowego - w pľzypađku nauczyciel a i nauczyciela akađemickiego,

m) w przypadku nauczycie|a i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandyđat nie był
prawomocnie ukarany karą dyscyplinamą, o której mowa w aľt. 7ó ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Kaľta Nauczyciela (Dz. I]. z 2019 t. poz. 2215) lub kaľą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 276 ust' i ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85), lub kaľą dyscyplinarną o której mowa w art. 140
ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. _ Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r.
poz.2183 ze zm.),

n) oświadczęnie, Że kandydat ma pełną zdolnośó do czynności prawnych i korzyst a z pełni praw
publicznych.

3. ofeľty naleŻy składaó do Urzędu Miasta Łuków, 21-400 Łuków, ul' Piłsudskiego 17 I piętľo
pokój 109 (sekretariaturzędu) tel. 25 798 27-07, w zamkniętych kopertach z podanym adľesem
zwľotnym, numeręm telefonu i adľesem mailowym oľaz dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko
dyľektora Pľzedszkola Miejskiego nľ 2 w Łukowie'' w teľminie 2I dni od dnia ukazania się
ogłoszenia tj. do dnia 4 czerwca 2020 ľoku do godz. 15.30.

4. Informacja o ogłoszonym konkursie zamieszczonabędzie na:

a) tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, adľes stľony
internetowej - www.lukow.pl;

b) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łuków, adres stľony internetowej
http://umlukow.bip.lubelskie.pll w zakładce -+ Konkursy na stanowiska w jednostkach
podległych;

c) tablicy ogłoszeń Przedszkola Miejskiego nr 2 w Łukowie, ul. Piłsudskiego Í8,2I-4O0 Łuków,
dla którego organem prowadzącym jest Miasto Łuków.

5. Dopuszcza się zŁoŻenie ofer1y w postaci elektronicznej. oferta składana w postaci elektľonicznej
powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem
potwieľdzonym profilem zauťanym ePUAP i zawierać, elektroniczne kopie dokumentów
wymaganych jako zaŁączniki do oferty.

6. Na Żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną
placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o któľych mowa
w pkt 2 lit. d-g, k i L

7. Konkurs pľzeprowadzi komisja konkursowa powołana pÍZęz Burmistrza Miasta Łuków

8. o terminie i miejscu przeptowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni indywiđualnie'
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