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Na podstawie art.63 ust.l4pkt lb ustawy zdnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oswiatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z p64n. zm.) prosz? o wytypowanie trzech 

przedstawicieli Kuratora O^wiaty do komisji konkursowej maj^cej na celu wylonienie 

kandydata na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej w Milejczycach.
Posiedzenie komisji konkursowej planowane jest na dzieii 10 czerwca 2022 r.

W zalqczeniu:
Zarzqdzenie Nr 164/2022 Wojta Gminy Milejczyce z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie 
oghszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej w Milejczycach.
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Zarz^dzenie Nr 164/2022 
Wojta Gmlny Milejczyce 
z dnia 21 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogloszcnia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoiy Podstawowej w Milejczycach

Napodstawie art.63 ust.3 w zwi^zku z art.29 ust.l pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016r. - Prawo 

o^wiatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z pozn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Rozporz^zenie MEN z dnia II 
sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego pizedszkola, 
publicznej szkoiy podstawowej, publicznej szkoiy ponadpodslawowej lub publicznej placowki oraz 

trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428 ), zarz^dzam, co nast^puje:

§1.1. Oglaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoiy Podstawowej w Milejczycach.
2. Ogloszenie o konkursie stanowi zal^cznik do zarz^dzenia.

§ 2. Ogloszenie o konkursie zamieszcza sif:
1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznq Urz^du;
2) na stronie intemetowej: www.milejczyce.pl
3) w miejscu ogolnodost?pnym w siedzibie Urz^du Gminy Milejczyce;

§ 3. ^^^konanie zarz^dzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Milejczyce. 

§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podj^cia.
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Zalgcznik do Zarz^dzenia Nr 164/2022 

Wojta Gminy Milejczyce 

7. dnia.21 kwietnia 2022 r.

Oetoszenie « konkursic

Wojt Gminy Milejczyce ogtasza konkurs na stanowisko dyrektora 

Szko)>' PodstawoweJ w Milejczycach

1. Do konkursu moze przystqpic osoba, ktora spelnia wymagania okreslone w § 1, § 2 i § 6 oraz w 

§ 12rozporz^dzeniaMinistraEdukacji Narodowej zdnia 11 sierpnia2017r. w sprawie wymagan, 

jakim powinna odpowiadac osoba zajmujgca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko 

kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole 

ponadpodstawowej oraz publicznej placowce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).
2. Zgodnie z § 1 ust.2 pkt 4 rozporz^dzenia Ministra Edukaeji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. 

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej 

szkoly podstawowej, publicznej szkoiy ponadpodstawowej lub publicznej placowki oraz trybu 

pracy komisji konkursowej (Dz. U.z 2021 r. poz. 1428), oferty osob przyst^puj^cych do konkursu 

musz^ zawierac:

a) uzasadnienie przystqpienia do konkursu oraz koncepcj^ funkejonowania i rozwoju Szkoly 

Podstawowq w Milejczycach,
b) iyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajqcy w szczegblnosci informacj? o:

- stazu pracy pedagogieznej - w przypadku nauczyciela albo

- sta2u pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,

- staiu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniezym - w przypadku osoby nieb^d^cej

nauczycielem,
c) oSwiadezenie zawieraj^ce nast^puj^ce dane osobowe kandydata:

- imi? (imiona) i nazwisko,

- dat? i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondeneji),
d) po^wiadezone przez kandydata za zgodno^c z oryginalem kopie dokumentbw 

potwierdzaj^cych posiadanie wymaganego stazu pracy, o ktorym mowa w lit. b: ^wiadectw 

pracy, zaswiadezen o zatrudnieniu lub innych dokumentow potwierdzaj^cych okres 

zatrudnienia,



e) poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginaiem kopie dokumentow 

potwierdzaj^cych posiadanie wymaganego wykszlakenia, w lym dyplomu ukonczenia 

studiow pierwszego stopnia, studiow drugiego stopnia, jednolitych studidw magisterskich 

lub ^wiadectwa ukonczenia studidw podyplomowych, z zakresu zarz^dzania albo 

^wiadectwa ukonczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz^dzania o^wiat^,

f) w przypadku cudzoziemca - poswiadczone przez kandydala za zgodnosc z oryginalem kopie:

- dokumentu potwierdzajqcego znajomoid j^zyka polskiego, o ktdrym mowa w ustawie z 

dnia 7 pazdziemika 1999 r. o j?zyku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub

“ dyplomu ukonczenia studiow pierwszego stopnia, studiow drugiego stopnia lub 

jednolitych studidw magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzaj^ego prawo do wykonywania zawodu thimacza przysi^glego 

j?zyka polskiego,

g) poswiadczone przez kandydata za zgodnoSc z oryginalem kopi? zaswiadczenia lekarskiego 

o braku przeciwwskazah zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h) oSwiadczenie, te przeciwko kandydatowi nie toczy si? post^powanie o przest^pstwo Scigane 

z oskarienia publicznego lub post^powanie dyscypliname,

i) oSwiadczenie, ze kandydat nie by! skazany prawomocnym wyrokiem za umySlne 

przest^pstwo lub umyslne przest?pstwo skarbowe,
j) oSwiadczenie, ze kandydat nie by! karany zakazem pelnienia flinkcji zwiezanych z 

dysponowaniem srodkami publicznymi, o ktorym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 

17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 289),

k) oSwiadczenie o dopelnieniu obowiezku, o ktorym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z 

dnia 18 pazdziemika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organdw 

bezpieczenstwa pahstwa z lat 1944-1990 oraz tresci tych dokumentow (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1633),
l) poSwiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopi? aktu nadania stopnia 

nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

m) poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopi? karty oceny pracy lub oceny 

dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oswiadczenie, Ze kandydat nie byl 
prawomocnie ukarany kare dyscypliname, o kt6rej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762), lub kare dyscypli

name, o ktdrej mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyzszym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z pOM. zm.), lub kare dyscypliname, o ktorej



mowa w art. 140 ust. 1 ustawy 7. dnia 27 Hpca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie w\’zszym " 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 zpozn. zm.),
4

o) o^wiadczenie, ze kandydai ma peln^ zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z pelni praw . 

publicznych.

3. Oferly nalezy skladac w Sekretariacie Urz^du Gminy Milejczyce (pokoj nr 2), w zamkni^tych 

kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telcfonu i adresem e-mail oraz z 

dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoiy Pod.stawowej w Milejczycach.” w ter- 

minie do dnia 30 maja 2022 r. do godz. 15.00
4. Dopuszcza si^ zlozenie oferty w poslaci elektronicznej. Oferta skladana w postaci elektronicznej 

powinna byd opalrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierac elektroniczne kopie dokumentow 

wymaganych, jako zal^czniki do oferty.
5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana pizez W6jta Gminy Milejczyce.

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostang powiadomieni indywidualnie 

za po^rednictwem telefonu i adresu e-mail podanego na kopercie oferty.
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KLAUZULA INFORMACVJNA

Na podstawie art. 13 ust. I i 2 Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi^ku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu lakich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuj?, ie:

1) Administratorem Pahstwa danych jest Gmina Milejczyce reprezentowana przez W6jta 
(ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce; nr tel.: 85 657 90 70, e-mail: gmina@milejc2yce.pl).

2) Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktdrym mogq si? Pahstwo kontaktowai 
we wszystkich sprawach dotycz^cych przetwarzania danych osobowych za po^rednictwem adresu 
email: iod@ug.milejczyce.wrotapodiasia.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe b?dg przetwarzane w zwiqzku z przeprowadzaniem konkursu na 
dyrektora publicznej szkoly podstawowej.

4) Podstaw^ prawn^ przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO i art. 9 ust. 2 lit. b) 
RODO. Przepisy szczegblne zostaly zawarte w:

- ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
- ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe;
- ustawie z dnia 13 maja 2016 r. 0 przeciwdzialaniu zagrozeniom pizest?pczo^i^ na tie 
seksualnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 152);
- rozporzqdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu 
konlmrsu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoly podstawowej, 
publicznej szkoly ponadpodstawowej lub publicznej placowki oraz trybu pracy komisji 
konkursowej;
- rozporz^dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagah, 
jakim powinna odpowiadac osoba zajmujqca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko 
kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole 
ponadpodstawowej oraz publicznej placdwce.

5) Przetwarzanie danych jest wymogiem ustawowym, jak rownie;z umownym. Osoby, ktdrych dane 
dotyczq sg zobowiqzane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkowac b?dzie niemoznosci^ 
przystqpienia do konkursu. Inne dane osobowe, anizeli okre^lone w zakresie wskazanym w 
przepisach prawa, b?dq przetwarzane na podstawie zgody osoby, ktdrej dane dotyczg (art. 6 ust. 1 
lit. a) RODO).

6) Dane osobowe b?dg ujawniane osobom dzialaj^cym z upowaZnienia administratora, majqcym 
dost?p do danych osobowych i przelwarzaj^cym je wyl^cznie na polecenie administratora. 
Odbiorcami danych b?d^ rowniez podmioty, ktdrym powierzono przetwarzanie danych 
osobowych (w tym podmiotom przetwarzaj^cym dane na ziecenie). Pahstwa dane osobowe mogq 
by6 przekazane podmiotom, ktore uprawnione s§ do ich przetwarzania na podstawie przepisow 
prawa (w tym dane osobowe s^ ujawniane czlonkom komisji konkursowej, osobom wnioskujqcym 
o dost?p do informacji publicznej, odbiorcom strony podmiotowej w Biuletynie Informacji 
Publicznej). Po uplywie okresu archiwizacji - dokumentacja posiedzeh komisji konkursowej 
zostanie przekazana wlasciwemu archiwum pahstwowemu.



7) Dane osobowe pr/,etwarzane przez okres niezb?dny do realizacji celu przetwarzania tj. do 
zakonczenia konkursu, a nast^pnie przetwarzane \v dalszych celach tj. archiwalnych. Zgodnie z 
rozporz^dzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia )8 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaiyjnej, jednolitych rzcczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i

zakresu dziaiania archiwow zakladowych, dokumentacja dotyczgca konkursow na stanowiska w 
podleglych jednostkach jest przechowywana przez okres pi?ciu lat poczynajqc od 1 stycznia roku 
nast^pnego od daty zakonczenia sprawy (tj. zakonczenia konkursu). Protokoiy komisji 
konkursowej zawieraj^ce dane osobowe kandydatow sq przechowywane przez okres dwudziestu 
pi^ciu lat w archiwum zakladowym. W przypadku cofni?cia zgody na przetwarzanie danych 
podanych dobrowolnie i zqdania usuni^cia danych, dane osobowe b?d^ przetwarzane do czasu 
realizacji ww. z^dania, bez wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania dokonanego przed 
cofhi?ciem zgody.

8) W zwi^zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przyslugujq Pahstwu nast^puj^ce 

prawa:
a) prawo dosl^pu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania nieprawidiowych danych;
c) zqdaniausuni^ciadanych,oileznajdziezastosowaniejednazprzesianekzart. 17ust. I RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo do cofni^cia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych w 
odniesieniu do tych danych, ktdre sg przetwarzane na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6 
ust. 1 lit. a) RODO, bez wplywu na zgodnoid z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofni^ciem.

9) Ma Pan/Pani prawo zloJ;enia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do 
Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa.


