WOJT GMINY WISKITKI
oGŁASZA NABoRNA STANowISKo
DYREKToRA
GMINNEGO ZESPoŁU ds.oŚWIATY
Wiskitki ul. Kościuszki 1
Na podstawie ań. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2I listopada 2008r. o pracowl}ikach
samorządolvych (Dz.U, Nr 223, poz. 1458) Wójt Gminy Wiskitki ogłasza nabór na
stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu do spraw oświaty w wymiarze czasu pracy 1 etat.
Opis stanowiska:
Do obowiązków Dyrektora Gminnego Zespołu ds. oświaty naleŻeÓbędzie:
_ kreowanie polityki oświatowej otaz przygotowanie wieloletnich programów
oświatowych,
_ realizowanie zadań zvviązanych z zakJadaniem i prowadzeniem publicznych szkóŁ
i placówek oświatowych'
_ przygotowanie projektu planu sieci szkół publicznych,
_ określeniezasad gospodarki finansowej publicznych szkół i placówek oświatowych,
_ nadzór nad zapewnieniem właściwychwarunków kształcenia' wychowania i opieki
w szkołach i innych placówkach oświatowych,
_ prowadzenie spraw związanych z powlerueniem stanowiska dyrektora placówki
oświatowej,
_ prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz nadawanie szkołom
niepubliczn).m uprawnień szkoły publicznej' a także przygotowanie propozycji
ptzydzie|enia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświaty,
_ prowadzenie Spraw zwięarrych Z awansem i doskonaleniem zawodowym
nauczycieli.
Kandydat powinien spełniaćnastępującewymagania (wymaganie niezbędne):
_ wykształcenie wyższe magisterskie'
_ co najmniej pięcioletni staŻptacy, w tym co najmniej dwuletni stażw administracji

publicznej,
_ znajomośc zagadnień prawnych z zahesu administracji samorządowej' ustawy
o systemie oświaty,ustawy _KartaNauczyciela,
_ posiadać obywatelstwo polskie,
_ posiadaó pełną zdolnośó do czynności prawnych oruz korzysta z pełni praw
publicznych,
_ posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na okreŚlonym
stanowisku,
- nie był skazany prawomocnym Wyrokiem sądu za umyślneprzestępstwo ścigane
z oskarżeniapublicznego lub umyślneprzestępstwo skarbowe,
cieszy się nieposzlakowaną opinią.
Komisja przyjmuje ustny tryb oceny (rozmowa kwalifikaryjna).
Oferta powinn a zawier ać następuj ące d okumenty :
1. Życiorys z opisem dotychczasowej dziaŁalnoŚci zawodowej (CV).
2. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających
wykształcenie i kwalifikacje.

posiadane

3 . Kopie Świadectw pracy.
4 . Kwestionariusz osobowy.
5 . oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarŻeniapublicznego lub umyślneprzestępstwo skarbowe.
6 . oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania
konkursowego danych osobowych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia I997r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. Dz 2002r. Nr 101, poz. 9f6 z późn.zm.)oraz
ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracowrikach samorządolvych (Dz.U. Nr 223,

poz.1458).

oferĘ na|eĘ składaćw terminie do dnia 05 czerwca 2009r.
Pod adresem:
Urząd Gminy Wiskitki
ul. Kościuszki1
96-315Wiskitki
SekretariatUrzędupokój nr 19,I piętro
W zamkniętychkopertachz dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze _
Dyrektor GZ ds.O.
Blizsze informacjemoznauzyskaópod numeremtelefonu(0-46)855-47-58
oferty, które wpłynądo Urzędu Gminy Wiskitki po określonymterminie nie będą
rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP
(.ww*'.wiskitki.eobip.pl)
otazrLatablicyogłoszeńwUrzędzie Gminy Wiskitki.
Regulamin naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze i kierownicze
wUtzędzie Gminy Wiskitki _ Zarządzenienr 27 wójta Gminy Wiskitki dnia 29 mĄa
2006r.

