
ZAI;ZAD POWIATU 
W PULTUSKU 

A Mat i Sklodowskiej - Curie 11 
06-100 Pultusk 

Tel 23 306 71 01 Zalacznik do Uchwaly Nr5R i02)04q 
Zarzadu Powiatu w Pultusku 
z dnia ,23 (Y•41e,..Q9/Q1.Sv 

OGLOSZENIE 0 KONKURSIE 

Zarzqd Powiatu w Pultusku 
oglasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespolu Szkol Zawodowych im. 

Jana Ruszkowskiego w Pultusku. 

Organ prowadzqcy szkole: Powiat Pultuski, adres: ul. Marii Sklodowskiej — Curie 11, 
06-100 Pultusk 

Nazwa i adres szkoly, ktOrej dotyczy konkurs: 
ZespOl Szkol Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku, al. Tysigclecia 12, 06-100 
Pultusk 

1. Do konkursu mote przystqpie osoba, kt6ra spelnia wymagania okreglone 
w rozporzgdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 
wymagan, jakim powinna odpowiadae osoba zajmujgca stanowisko dyrektora oraz inne 
stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, 
publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placowce (Dz.U. poz. 1587). 

2. Oferty os6b przystepujqcych do konkursu powinny zawierae: 
1) uzasadnienie przystqpienia do konkursu wraz z koncepcjq funkcjonowania i rozwoju 

Zespolu Szkol Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku; 
2) Zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajgcy w szczegolno§ci 

informacje o sta2tz pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stazu pracy 
dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo staZu pracy, w tym 
sta2u pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebed4cej 
nauczycielem; 

3) owiadczenie zawierajace nastepujace dane osobowe kandydata: 
imic (imiona) i nazwisko, 
date i miejsce urodzenia, 
obywatelstwo, 
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); 

4) po§wiadczone przez kandydata za zgodno§e z oryginalem kopie dokumentow 
potwierdzajgcych posiadanie wymaganego sta2u pracy, o ktorym mowa w pkt 2, 
§wiadectwa pracy, za§wiadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzajace 
okres zatrudnienia; 

5) po§wiadczone przez kandydata za zgodno§a z oryginalem kopie dokumentow 
potwierdzajqcych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu 
ukoriczenia studiow wy2szych lub §wiadectwa ukoficzenia studiow podyplomowych 
z zakresu zarzadzania albo §wiadectwa ukoriczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu 
zarzgdzania o§wiatq; 

6) po§Wiadczonq przez kandydata za zgodno§6 z oryginalem kopie dokumentu 
potwierdzajgcego znajomok jezyka polskiego, o ktorym mowa w ustawie 
z dnia 7 paalziernika 1999 r. o jezyku polskim (Dz.U. z 2018r. poz.931, ze zm.) -
w przypadku cudzoziemca; 



7) po§wiadczonq przez kandydata za zgodnok z oryginalem kopie zagwiadczenia 
lekarskiego o braku przeciwwskazarl zdrowotnych do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowniczym; 

8) o§wiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy sic postepowanie o przestepstwo 
§cigane z oskarZenia publicznego lub postcpowanie dyscyplinarne; 

9) o§wiadczenie, ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umy§lne 
przestepstwo lub umy§lne przestcpstwo skarbowe; 

10) ogwiadczenie, 2e kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych 
z dysponowaniem §rodkami publicznymi, o ktorym mowa w art. 31 
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoki za naruszenie 
dyscypliny finansow publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458, ze zm.); 

11) ogwiadczenie o dopelnieniu obowi4zku, o ktOrym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy 
z dnia 18 pa2dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organow 
bezpieczenstwa panstwa z lat 1944-1990 oraz treki tych dokumentow 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 430, ze zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 
1.08.1972 r.; 

12) pogwiadczonq przez kandydata za zgodnoge z oryginalem kopie aktu nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela; 

13) po§wiadczonq przez kandydata za zgodnok z oryginalem kopie karty oceny pracy 
lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela 
akademickiego; 

14) ogwiadczenie, ze kandydat nie byl karany kart dyscyplinarnq, o ktorej mowa 
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 967, ze zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
- Prawo o szkolnictwie wytszym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.) -
w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 

15) o§wiadczenie, ze kandydat ma pelnq zdolnok do czynnoki prawnych i korzysta 
w pelni z praw publicznych. 

3. Oferty nalezy skladae w zamknietych kopertach z podanym adresem zwrotnym 
i dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespolu Szkol 
Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku", w terminie do dnia 21.06.2019r. na  
adres: Starostwo Powiatowe w Pultusku, ul. Marii Sklodowskiej — Curie 11, 06-100 
Pultusk 
Dopuszcza sic skladanie ofert drogq elektronicznq. Oferta skladana w postaci 
elektronicznej powinna bye opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierae elektroniczne kopie 
dokumentow wymaganych jako zalqczniki do oferty. 
W przypadku przeslania oferty listem poleconym liczy sic data doreczenia przesylki do 
Kancelarii Starostwa Powiatowego w Pultusku. 

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez Zarz4d Powiatu. 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postepowania konkursowego kandydaci zostanq 
powiadomieni pisemnie. Na Zqdanie organu prowadzqcego kandydat obowiqzany jest 
przedstawie oryginaly dokument6w, o kt6rych mowa w ust. 2 pkt 4-7, 12, 13. Ponadto 
przed przystqpiernem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do • ostepowama 
konkursowego komisja konkursowa ma prawo Zqdae przedstawienia dow0 u osobistego 
kandydata lub innego dokumentu potwierdzajqcego jego toZsamok /raz posiadane 
obywatelstwo. 

5. SzczegOlowe informacje dotyczqce konkursu mozna uzyskao w St. wie Powiatowym 
w Pultusku tel. 23 306 71 31. 
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