
W tym dyplomu ukończenia studiów wyższychlub świadectwa ukończenla

stuóio w p o dypl o mowy ch z zaę e su zar ządzani a alb o świ ade ctwa ukończenia

kursu kwalifikacyj nego z zakresu zarządzania oświatą,

0 poświadczonej piŹ", 1 andy data za zgodność z ory,ginńem kopii dokumentu' 
potwier dząącego znajomość językapolskiego, 9 kt9_łm mo\ila w ustawię

, aniu7 pńdziórnika I999r. o języku polskim (Dz. U. z20IIr. poz.2ż4

i 455, rżotsr. poz. 7132 oraz zż0l7r. poz. 60) _ w przypadku cudzoziemca,

g) pośńadcz onej'przezkandydata zazgodność z oryginŃem kopii

zaświadczęnia litarstiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

wykonywan ia pracy na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nte toczy się postępowanie

o przestępstwo ścigane z oskarżeńa pŃlicznego lub postępowanie

dyscyplinarne,
i) oś*ń.".nia,żekandy,dat nie był skazany prawomo9nym wyrokiem

zaumyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświaóczęnia, zękindydat nie był karany zakazęm pełnienia fuŃcji
związanychz dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa

* u.t. 3i ust. r br<t ł ustawy z dnia t7 grudnia żOO4r. o odpowiedzialności.

zanaruszęflie dyscypliny finansów publicznych (Dz.IJ, z20l7r, poz, 1311),

k) oświadczenia o-doiółnióniu obowiązk]u., o którym moYa w art.7 ust. 1 i 3a

ustawy z dnia Is §uzdziemika 2006r. o ujawnianiu informacji

o dokumentach oiganów bezpieczeństwa państwa zlat 1944-1990 aruz

treści tych dokumóntów (Dz. U. zż0l6t. poz, I72I,1948,2ż60 i2ż6I
otaz Z ż0I7 t. poz. 1 5 3 0) _ w przypadku kandyd ata na dyrektora publicznej

szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia I972r,,

D poświadcz onej prz€ąkandydata zazgodność z oryginńem kopii aktu- 
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego _

w przypadku nauczyciela,
m; poSwiaaczonej pTzęzkandydata zazgoóność z oryg,inaŁem kopii karty oceny' 

pru"y lub oceny dorobku zawodowego _ w przypadku nauczyciela

i nauczycieia akademickiego,
n) oświadózenia, żekandydat nie był prawomocnie ukaraly karą dYscYPlinamą,

o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia26 sĘcznia 1982r. - Karla

Nauczyciela(Dz.TJ. z2077r.poz.1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy zdnia
ż1 lipóa2005r. _ Prawo o szkóhictwie wyższym (Dz. U. z2016r. poz. 1842,

z póŁn. zm.) _ w przyp adku nauczyciel a l nauczy cięla akademickie go,

o) ojwiadczeni a, żekandydat ma pełną zdolnośó do czynności prawnych

i korzysta z pełni praw publi cznych,

5. Oferty na|eży składaó osobiście lub droga pocztową w zamkniętej kopercie z podanym

adresem do korespondencji , numeręm telefonu w terminie do dnia 15.03.2018r.

do godz. 15.00. w sekretaiiacie (pokój nr 22) Urzędu Gminy w Kołaczkowie

ul. Plac Reymonta 3,62-306 Kołaczkowo, z dopiskiem

,,konkurs na dyrektora szkoĘ podstawowej w sokolnikach"
lub
,,Konkurs na dyrektora SzkoĘ Podstawowej im. JanaBrzechlyy w Grabowie

Królewskim".
Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Kołaczkowie,


