e) oryginały lub poświadczonych przez kandydata za zgodnośćz oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów
wyzszych lub świadectwaukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo
świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oŚwiatą,
f) zaświadczenielekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym,
g) oświadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo Ścigane
z oskarzenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
h) oświadczenie, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyŚlne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
oświadczenie,
z dysponowaniem środkami publicmymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz,U.
z2OL3 r, poz,168 tj. zezm.),

i)

że

j)oświadczenieodopełnieniuobowiązku,októrymmowawart.7ust. 1iust.3austawyzdnialB
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
z lat t944-1990 oraz treściĘch dokumentów (Dz.U. z 20L6 r. poz. 172L \. ze zm:) - w przypadku

kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodnoŚĆ z oryginałem kopię aktu nądania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
l) oryginał lub poświadczonąprzez kandydata za zgodnoŚĆ z oryginałem kopię karĘ oceny pracy
lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w arL. 7,6 ust. 1
ustawy z dnia 26 sĘcznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 20t6 r. poz. t379 Ę. ze zm.) lub
w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz.U. z 2016 r,
poz. IB42 tj. ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie, ze kandydat ma pełną zdolnośćdo czynności prawnych i korzysta z pełni praw
publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
o) oświadczenie, że kandydat wyraza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia L997 r. o ochronie danych osobowych (Dz,U. z 2016 r. poz, 922 a.)
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. ofeĘ nalezy składać osobiściew zamknięĘch kopertach z podanym adresem zwrotnym
i numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem .,Konkurs na stanowisko dyrektora + nazwa

placówki " w budynku Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Małachowskiego 3,
4I-200 Sosnowiec, pok.27 w terminie do dnia 25.04.20L7 r. do godziny 15:00,

4. O

terminie

i

miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną

powiadomieni indywidualnie,

