
Zarządzenie Nr 48/2019
Burmistrza Miasta Garwolina
z dnia 10 czerwca 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2
im. 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie.

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
roku - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 996, z późno zm.) art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506) oraz § 1
ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku 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 2017 roku poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§1.
1. Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie, 08-400 Garwolin,
Aleja Legionów 21.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Garwolina

ul. Staszica 15 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Garwolina - www.garwolin.pl .

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświatowo - Społecznego.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2019
Burmistrza Miasta Garwolina
z dnia 10 czerwca 2019 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

BURMISTRZ MIASTA GARWOLINA
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 1 Pułku Strzelców

Konnych w Garwolinie, 08-400 Garwolin Aleja Legionów 21

I. Organ prowadzący szkołę
Miasto Garwolin.

II. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie, 08-400 Garwolin
Aleja Legionów 21.

III. Wymagania wobec kandydatów
1. Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz
publicznej placówce (Dz. U. z 2017 roku poz. 1597), a w szczególności jest nauczycielem mianowanym
lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz

przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole
podstawowej,

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia
nauczycieli,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni
staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat

pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa wart. 76 ust. 1 ustawy

z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 roku poz. 967 z późno zm.),
a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa wart. 276 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku poz.
1668) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe,

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

o których mowa wart. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1458),



11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach
określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (Dz. U. z 2018 roku poz.
931).

1. Do konkursu może również przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym,
która:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz

przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole
podstawowej oraz

2) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2-11 niniejszego zarządzenia.
2. Do konkursu może również przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące

wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich

Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku

kierowniczym,
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

postępowanie dyscyplinarne,
3) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 6, 8, 10, 11 niniejszego zarządzenia.

IV. Wymagane dokumenty
1. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku

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 2017 roku, poz. 1587) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać
następujące dokumenty:
1) podpisane przez kandydata uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania

i rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie,
2) podpisany przez kandydata 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
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej
nauczycielem,

3) podpisane przez kandydata oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) 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 lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających
posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia
kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego
znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 roku o języku
polskim (Dz. U. z 2018 roku poz. 931) w przypadku cudzoziemca,



7) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

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

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi, o którym mowa wart. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1458)

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa wart. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18
października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 roku poz. 430) - w przypadku kandydata
na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 roku,

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

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku
zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa
wart. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 roku poz. 967
z późno zm.) lub wart. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 roku poz. 1668) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw
publicznych,

16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000, z późno zm.)
a także wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Dz. Urz. WE L 119 z dnia 04 maja 2016 roku
s.l) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły prowadzonej przez Miasto
Garwolin, po zapoznaniu się z "klauzulą informacyjną" stanowiącą Załącznik Nr 2 do zarządzenia.

V. Informacje o sposobie i terminie składania ofert
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (wskazane jest podanie
numeru telefonu kontaktowego i e-mail) i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie 08-400 Garwolin Aleja
Legionów 21" w terminie do 26 czerwca 2019 roku do godz. 1200 na adres: Urząd Miasta Garwolin,
ul. Staszica 15 08-400 Garwolin.
O terminie wpływu oferty decyduje nie data stempla pocztowego lecz data wpływu do sekretariatu
Urzędu Miasta Garwolina.

VI. Informacje o sposobie powiadomienia kandydatów
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Garwolina odrębnym
zarządzeniem. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.

BU



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2019
Burmistrza Miasta Garwolina
z dnia 10 czerwca 2019 roku

Ochrona danych osobowych kandydata - Klauzula Informacyjna

Dane osobowe kandydata są przetwarzane zgodnie z przepisami 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 (RaDO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych
danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Garwolina z siedzibą przy ul.
Staszica 15 08-400 Garwolin;

2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Kontakt: iod@garwolin.pl, lub
listownie: Urząd Miasta Garwolina, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin;

3) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RaDO
w związku z art. 22 Kodeksu pracy oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt
osobowych pracownika), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RaDO); Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także
w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a
RaDO; jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa wart. 9 ust. 1 RaDO
konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RaDO);

4) Pozyskane dane będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz miesiąc po jej
zakończeniulzatrudnieniu osoby wyłonionej w wyniku naboru (lub do momentu odbioru
dokumentów przez kandydata po zakończonej rekrutacji), a następnie oferty złożone przez
kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone. Dane osób, które zostały wskazane jako kolejni
kandydaci do zatrudnienia będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od zakończenia
naboru lub zatrudnienia osoby wyłonionej w trakcie naboru - następnie, w przypadku, gdy nie
dojdzie do zatrudnienia tych osób, ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Protokoły
z posiedzeń Komisji do spraw naboru posiadają kategorię archiwalną A, natomiast pozostała
dokumentacja przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana przez okres 5 lat, a następnie,
po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego - brakowana.

5) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz
podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług
zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych (m. in. zajmujące się
obsługą informatyczną administratora);

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

7) posiada Pani/Pan prawo do odwołania zgody w odniesieniu do danych osobowych
przetwarzanych na podstawie zgody; odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych na podstawie zgody, które nastąpiło przed jej odwołaniem; zgodę
można odwołać w dowolnym czasie pisząc na ww. adres e-mail na ww. adres pocztowy;

8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu
pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez
Panią/Pana innych danych jest dobrowolne;

10) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani
skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@garwolin.pllub na
ww. adres pocztowy.


