
ZŃącznik do Zarądzenia Nr 400/22

Burm istrza Knyszy na z dnia 1| maja żOż2 r ,

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Knyszyna ogłasza konkurs

na stanowiska dyr€ktora

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie, ul, Białostocka 36, 19-120 Knysryn

§l.Dokonkursumożeprzystąpićosoba,któtaspełniaWymaganiaokręślonewrozporządzeniuMinistra
Edukacji Narodowej z dnia l l ,i",pniu 20l7 r, w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba

zajmująca stanowisko dyrektora o,u, in,-,e starrowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych

szkół i rodzajach publiczrrych placówek (Dz,U, zż02| r, poz, 1449),

§ 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju

szkoły,
2) 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

- staźu pracy, \^/ tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w prz}?adku osoby

niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczon ę przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów

potwierdzaj ących posiadanie Wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt, 2:

świadectw pru"y, 
"uś*iud"zeń 

o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających

okres zatrudnienia,

5) poświadczon e ptzęz kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów

potwieldzaj ących posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia

studiówpierwszegostopnia,studiówdrugiegoStopnia,jednolitychstudiówmagisterskich
lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zaYłesu zuządzulia albo

świadectwaukończeniakursukwalifikacyjnegozzakresuzarządzantaoświatą,
6) w prąpadku cudzoziemca- poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem

kopię: dokumentu potwierdzaj ącego znajomość języka polskiego, o którym mowa w

ustarviezdnia7październikal999r.ojęzykupolskim(Dz.|J.zŻO21r.poz'672),|ub.
dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub

jednolitych studiów magisterskich , na kieruŃu filologia polska, lub

_ dokumentu potwierdzaj ącego prawo do wykonywania zawodu tłumacza PrzYsięgłego

języka polskiego,





7) poświad czoną przęz kandydata za zgodność z oryginałem koPię zaswiadczenla

lekarskiego o braku przeciww skazan zdrowotnych do wykonywania PracY na stanowisku

kierownrczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o PrzestęPstwo

ścigane z oskarzenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadc zenle, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umYŚlne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) ośwtadczente, ze kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcjI ZwIąZanYch z

dysponowaniem środkami publicznymi, o ktorym mowa w art. 31 ust" 1 Pkt 4 ustawY z

dnia 17 grudnia ż004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscyplinY finansow

publicznych (Dz . IJ . z 2021 r. poz. 2B9 z poźn. zffi,),

11) oświadczęnie o dopełnieniu obowiązku, o ktorym mowa w aft. 7 ust. 1 i 3a ustawY z

dnia 18 października ż006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów

bezpteczeństwa państwa zlat 1944-199O oraz treści tych dokumentow (Dz.|J. zŻOŻ1 r.

poz. 1 63 3 )- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego

przed dniem 1 sierpnia |97ż r.,

12) pośw tadczoną przez kandydat a za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stoPnia

nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

13) poświadczoną przezkarrdydata zazgodnoś c z oryginałem kopię karly ocenY PracY lub

oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademicki 8o,

14) oświadczenie, ze kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o ktorej

mowa w at.t. 76 Llst, l ustawy z dnta ż6 stycznia 19B2 r. - Karta NauczYciela (Dz.IJ. z

żO2l r.poz.I762),lub karą dyscyplinarną, o ktorej mowa w art. 276 ust. 1 ust;rrv.v* zdnla

20 lipca ]0l Br. * Prar,v1l o szkolnictrvie wy-zsz.vm i niruce (Dz. U. z 2022 PO7^ 574 z PaŹn.

7.m.),lub,l<arą ct_v-sc,vplinarną. o l<torei mo\,v.l rv elrt. 140 rrst. 1 ustawY zdntaŻ7 ltPca 2005

r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz.L]. z 2017 r. poz.żlB3^ z PoŹn.Zm.) - w

przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) ośwtadczentę, ze kandydat ma pełną zdolność do czynnoŚci prawnYch i korzYsta z

pełni praw publicznych;

16) podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzanlv danych osobowych stanowiącą

załączntk do niniei szego o gtoszenia.

Wszelkie sporządzone osobiście przez kand},data dokLlmenty winny byc przez niego własnor9cznie

podpisane. a w przypadkLr kopii posiaclac podpisaną przez kandydata klauzulę: ..stwierdzam z8odnoŚĆ z

oryginałern". wraz z datą składania oświadczenia.

Kandydaci są obowiązani posiadać w dniu konkursu oryginał dokumentow. o którYch mowa PowYŻej i na

żądanie członkow komisji konkursowej przedstawic oryginaŁv tych dokumentow.

3. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

4. oferty należy składac w zamkniętych koperlaclr z podanym adresem zwrotnYm, telefonem

kontaktowym oraz dop i skiem :

,, konkurs na stanou,isko clyrektora zespołu szkół ogolnokształcqcych w knyszynie"

w terminie do 26 maja 202l r. do godz.15.00 lra adres: Urząd Miejski w Knyszynie, 19-120 KnYszYn,

Lrl. Rynek 39, pokoj nr 12 (sekretariat). W przypadku wysłania oferty pocztą decydu.je data wPłYwu ofeftY

do urzędu.

5. l. Korrkurs przęprowadzi komis_ia konkursowa powołartaprz,ez Burmistrza KnYSZYna.





ż. O terminie i mieiscu przeprowadzęnla

powiadomieni indywidualrrie na piśrnie, trie pozniej

zgłasza się na konkurs z dokumetrtenr tozsarności.

postępowania korrkursowego kandydaci zostaną

niż ] dni przed terminem posiedzenia. Kandydat





Załączt^lik do Ogłoszęnia o konkursie
lra stanowisko dyrektora Zespołu
Szkoł Ogo lnok ształcącyclr w Krlyszyn ie

Klauzula informacyjna i zgoda na przetw arzanie danych osobowych w Procesie rekrutacji.

Zgodniezart.13 ust. 1 iust.2 RozporządzeniaParlarnentu ELrropejskiego iRadY (UE) 20161619 zdnia2j
kwietnia 2016 r. w sprawie oclrrony osob fizyczl^lych w związku z przetwarzaniem danYch iw sPrawie

swobodnego przepływLl takich danych oraz uclrylenia dyrektywy 95l46lWE, (ogolne rozPorządzenle o

oclrrotrie danych) (Dz.Urz. UE, L 119 z04.05 .2016, str. l zpoż1,1. zm.) dalej RODO informuję, ze:

1 . Administratorem pana/pani danych osobowych.iest Gmina Knyszyrr z siedzibą w KnYszYnie PrzY

ulicy Rynek 39,19-120 Knyszyn reprezentowana przez Burrnistrza.

2. Kontakt z Inspektorem oclrrony Danych jest rnozliwy pod adresem ernail: iocl(tłeterneco.eu lub

pisemrrie na adres Adrninistratora danych-

3. pana/pani dane osobowe w zakresie wskazanym w ał1.22 Ustawy zdnia26 częrwca19]4r. Kodęks

pracy. w Ustawie z dnia l4 grr_rdn ia}Ol6 r. Prawo oświatowe, w rozporządzeniu Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 1 1 sierpn ia 2017r. w sprawie regr-rlamillu konkursu na stanowisko dYrektora

publicznego p.redszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkołY PonadPodstawowej
|ub publi.rnÓ; placowki oraztrybu pracy komisji konkursowej, będą przetwarzallę na Podstawie
art.6 ust. 1 lit. c RoDo tj. przetwarzanięjest niezbędne do wypełrlienia obowiązku Prawnego

ciążącego rla Administratorze w celu przeprowadzerlia obecrrego postęPowania rekrutacYjnego.
pozostałe dane osobowe podane w clokLrmentaclr rekrrrtacyjrryclr będą PrzetwarZane na Podstawie
aft,6 r_lst, 1 lit. a RoDo d. uclzielonej zgody tla przetwarzanie danyclr osobowych. Po zakończeniu

rekrutacji pani/Pana danl osobowę będą przetwarzane na podstawie ar1.6 ust. l lit. f RODO tj.

przetwaizanię jest niezbędne do celów wynika|ących z prawnie uzasadnionYclr interesów

realizowalrych prr"radrninistratora w celu zabezpieczęniadokumentacji rla wYPadek dochodzenia

przyszłych roszczeń.

4. odbiorcarni pani/pana danych osobowych będą wyłączl,tle podrnioty uprawnione do uzYskania

darlych osobowyclr na podstawie przepisów prawa lub inne podlnioty, ktore Przetwarzają dane

osobowe w imierliu Aclmirlistratora na podstawie ulnowy powierzerria Przetwarzania danYch

osobowych.

5. pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 rniesięcy od datY zakończenia

postępowan i a rekrutacyj nego.

6. posiada pani/pan prawo do żądarlia od Administratora dostępu do danyclr osobowYclr, na

podstawie art. 15 RoDo oraz z zastrzężeniem przepisow prawa przysługuje Pani/Panu Prawo do:

sprostowarria dallych osobowyclr, lla podstawię ar1. l6 RODO, usulrięcia darlYch, na Postawie aft.

l7 RoDo, ograniczer,ia przetwarzarlia danych osobowyclr, na podstawie aft. l8 RODO, coflrięcia

zgody na prŻetw arzanie darryclr osobowyclr w przypadku przetw arzania danYch osobowYclr na

podstawie aft. 7 RODO.

7. W przypadku uzllan,lia, iż przetwarzarlię przęz Admirristratora Pani/Pana danYclr osobowYclr

narusza przepisy RoDo przysłr_rguie Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzor)Zęgo,

ktorym .!est prezes Urzędtl Oclrrolly Danych Osobowyc|-1 z siedzibą PrzY uL Stawki Ż, 00-193

Warszawa.

8. pani/pana dane nie będą przetwarzallę w sposob zautomatyzowallY i nie będą PodlegałY
zautotrratyzowal]em u profi lowan i u.

g. Dane osobowe nie będą przekazywane do palistwatrzeclego/organizacji międzYnarodowej.

10. podanie darrych osobowych w zakręsie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne abY

uczestniczyc w postępowaniu rekrLrtacyjnym. Podanie przez Pal'tiąlPana PozostałYch danYch jest

dobrowolne,

Wyrażam \ Nie wyrażam* zgodę(-y) na przetwarzanie przez Administratora, danYch

osóbowych zawat11ych w doktrmentach aplikacyjnych w celu przeprowadzęnta obecnego





postępowania rekrutacyjnego w zakresie wykraczającympozaWszczegolnionY w PrzePisach
pru*u np.: wizerunek w postaci zĄęola w CV. Dane osobowe Podaję dobrowolnie i

óś*iud" zam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się Z treścią klauzuli

informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobachprzetwarzanta danych osobowYchoraz

przysługuj ących mi prawach.

data i czytelny podpis

(*) - niepotrzebne skreślic




