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CIcŁsszxxIx o K$I$K$R$IE

zARuĄs nowtATli w orwOCK{J
oglaszł ko*knrr ua stancwirk* dyr*kt*r*:

$pe*j*lx*go O*rodk* $uholnc *Wyeboxsn***g6I{r I in Marii K*ncpnickiej r* $t*vockuo
łrl' Majow* i?ll** t}5-ł{}2 strrgck

l*cznie rg,$terłrią$s !ryYqegania;
l} p*six** wykszt*łc*ri* wyższę i tyt$ł x*'*t'odgwy xt&stst$r" megist*r inżyni*r tub

rown*rzędny' srgu pxygotowanic p*dagogi*ane i kwa}i&kae"j* d* zajrxłrwania st*nowiska
n*uezyciela w Specjalnym Ośr*dkłł Szk*lr:*_Wyehcwawezym Nr i irr:' il{arii Konopniłkiej
w O*r*ckt;

2} ukłlńczył studia wyz$u€ lub studia podyplorno\łfs' u zakrg*u zarządzalri* albo k:rrs
kwalifikacyjny z zakresu aarządzanit oświatą prow*ćx*ny zgodni* z przepisaari
w xpr*wi* pl*c*w*k doskoasl*nia xaucayeieli;

3} po*iada ca najrnniej pięcioletni staż pr*cy ped*g*giczrej n* star:owisku *łu*zyciela
irb pięci*lettri staż pra*y dydaktycanej na stan*wisku nau*zyciel* akad*rnicki*g*;

4} uryskał przed przysląpi*niern dr: konkursu *a sta**wisŁo dy:ektora:
a} ** najmniej dobrą sc*:lę precy w okre*ie ostatnick pię*iu lat pra*y l*łl.
b} p*zyywną seenę dorobku zawodtwego w *kre*ie *sra&i*go rsku,
*} alb* w przypa*ku nauczyciela akademickiego _ pozytyw*ą {!{:en$

w okr*się ostatnich cut€rsck lat praey vi' szkol* wy*szej;
5} sp*ł*ia warrrnki zdffrwgtnę :rieebędł* dc wykanywania prery na stan*wigkrr

kierowniczym:
6} ma p*łną zd*l*ość do *ąmnoś*i ptnwny*lr i karrysta r peb* pr*w pub}i*znyeh;
?} nie był prawornacxie ukarany karą dy*cyplinarnę. a ktirej mswa w ert' ?l ust. 1

xxtawy z dnia 3s stycznia i98? r..* Karta N*u*zyciel* {tekst jędn. Dx" *. z ?0l? r'
p*e. t t ss z p*źn' rm.}. & w przypadkx naaczy*i*la akad*micki*go karą
dyscyplinaffiąn 0 ktirej mow* rv art" 14* gst. i rrst*wy z dnia Ż? lipca ?s{}5 r. * Frawo
ę *zkolniciwie wyzsxym {tekst jedn. Dz' U. z 2*1? r" poz" }l*3, z piźx. xm"}, *raz nie
toezy się pree*iwko niemu ps$tęp$war:ie dyscyplir:arnę;

s} *i* był xkazan}i prawcms*nym w3'rokiorrt za umyślne przestęp*two l*b łmyŚlrre
preestępstwo skarbowe;

9} nie toczy się prze*iwko nięmu poxtępowanie o przestępstw* Ściga*e u *skar:żenia
pabliczneg*;

1*} nie był karany zakazcra pełnicnia f*nk*ji zwią*ltych z dyspon*w*ni*m śrridkarr:i
publi*znytxi, * kt*rym fiowa w **.31 usł. l pkt 4 $$t&wy: ć*ia l? grudnia 2*t}4 r.
o odp*wiedzialności za naruszsnie dyseypliny {inans*w publi*zny*Ł {iekst jod*. sx. U.
r ?*1? r. p$z' 13l1 z pózn. zm'};

t ti w prrypadk* cuda$zisrnea "_ pasiad* enajo:nośe jęeyk* p*iski*g* p*świad*z*ną ilg.
u*sałia*h *kreŚlonyeh w ust*wie z dnia 7 paxdziemika lgg9 r. * języku paiskim {tekst jedn.
*e. {";. e 3ffl1 r. Nr 43- poe" Ż?4 e p*zn' zrr'}"

II. *ł l$pł*qrsą'$ożg pretstgpi$ igl!*ę:
}} nau*zyciel mianorva*y lub dypl*rnr:wany" zatrodni*ny &a stan*wisku l1'lmagaJąc}m

kwalisk*cji p*dag*gieenych w irrzędzie Qrgą{ltl *elministrx*ji rządarve.j" kuralrrn*rn clŚi'ł.i*rtrli"
eęn*tm sdukaeji Ąń-vsty*znej' C*nfalnej K*:nixji Egzxninae1jn*i i ckrłgr:x'y*h
kom isj ach egr,a:rina*3jn-r,*h, 1 ub:

:} *;lucz.n_ł:i*1 mian*w*av lub ri1plł:ł't':**'an3'' urlłłpłlwa:r-'-* lub ;ł',v*lni*nv ; r-.h**'iązku

precy



świadcz*nia presy r:a podstawie prtepirÓw ustgwy x dnia Ż3 maja }991 r. * zwiąukach
zawgdo$fy*h {t*kst jedn' Dx' 1-:. x 3*l5 r" poz' 1881} * spełniający ąmagania ckrgślcne
w punkci* I" z wyjąlki€fx lłYmCIsp posiadania ca *ajmniej d*br*j Ó**ny pra*y albc
p$ąlt}ĄtYiej *egly dar*bku z*,wadawcga"

xI. 
"*fgł:fy łr$b ęł"Ygt*ptrił*Yq& do Łoal{u,r$E powianv ząłvicrłl gąel9pąią.*e'.*okłmgxtyl

l} *aasadnienia prxystpi€nia d* korrkur*u sraa koneę*ji ńł:lk*j*n*wania i r*zw*ju
$p*cj*ineg* ośrodka $zkoln* Wyehowawezeg* l.Jr l irrr- Merii Kł:nopnickiej
w *twocl*łł i*. Maj*w* l?l19;

2} *yeierys z cpisem przebiega preey zawodowej, zawicrający w szezegÓ}rraś*i irtfarmaeję:
ai * *ta*ri pregy ped*gogiczxej - w prąry*dku naxczyciela alb*,
b) o sta*x praey dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

3} cś$łiedcz*rria zawix*jęc€g* następxjąee danę oscbcw* karrdydatx:
* imię {irniana} i nazwiska,
* {at* i miejsce uro&enią
* obywatelstwo,
* mi*jsce xamie*zk*:ri* {adres d* k*respanden*:j$

4} poświadcxcnych pruez lcandydata ua zgodność z oryginałarr k*pii dokngt*ntiw
pctwierdaają*ych posiadanie wymeg**tggCI xiaźrł pracy' o kt*rym mswa w ppkt 3:
*wiade*tw pra$y' zaświadezeń o zatrud::ięrriu luh innych d*krxr:ent*w p*twierdzająeyeh
olres zatradaie*ia;

5} poświa*czonych p'"eu kendydata zą zgod*ość z orygin*}e*l kopii d*kgrne$t*w
potwierdr*jąeyeh posiadanie wyn*ga:regs rłyksxałcenią w ĘxE dyplorxu xkońceenia
gtudiów wyŻszych lub świadeetwa ukończenia studiów p*dypl*mow3rclr z zakręs$
zcrządzani* albo śrvi*decfiłłg akłńceenia kursłr kwa3ifikaeyjnegs u zakrrysg zarzędzania
oświatą;

6} p*świadcx*nej przeŻ kandydata Ża zgodn*śĆ z orygin*łem kopii dokł:lrentu
potwierdx*jącsss znajorność języką polskieg*" * kt*ryrx ms'w'& w *starvie z daia
7 paździwnika 1999 r' o jęryku polskim {t*ltst jedn. Dz' U. z 2sl1 r. Nr 43, pox. 224
x p*źa- ml} * w prąpadku cudz*ziernca;

7} poświadceonej przez kanćyd*la za zgadnrśĆ z orygirrałan kopii zaświadczenia l*karskiego
* brak}; przeciwwskaxań edr*w*tny*h d* wykony:Nani& pra$y na st*ncrr'iskł.l kier*wnił:ąłrn;

s} oświadczerrie, że preeciwko kandydatowi nie toezy siry postęowanie o przesiępstwo ś*igan*
e osk*rz€ni* publi*znego lub pcstępelwanię dys*yplixarne;

9) g*wiadez*rrie, źe kandydat nię był skazany prawomscil}Tn wyrokiem z& u::ryślne
przesĘp$fws tab urny$lxe p'?s$tęp$tw* *karbcwe;

ls}oświad*zenią ż* k&ndydat nie był k*rar:y zakaxęm pełni*nia funkcji awiązaaych
a *yspon*lx*nie& śr*dkami publiez:ryxri- * lct*ryx m*w& w a*. 3t ust" 1 pkt 4 $stewy
x dnią t7 grudnia 2*04 r' o odporviedeialności xa naruxzcnie dyscypliny finansów
publicxry*li {t*kst j*dn" Dz. tJ. x 3*t ? r. p*u " 13 l l z pÓar. zx.X

11}*świadezeł:i* *: dopełni*niu obowiązĘ * któryr'rr fnowa w art- ? ust. l i 3a ustawy z d::ria 18
p*zdziernika 2s*s r' a ujt*'nianiu i*f,anaadi a dckumentach ł:rgaxów bezpie*ze*srtva
penśtwa x iat l94&-l99* araz treŚci tych dgku'nentÓw {łekst j*dx. }z. L:" z 2*1? r. poz.
2186} * w pląpadku kendydata na d3tekt*ra publicznej szk$ł}'urrrdzoncgo prz*d dniem
l sierpnia l??Ż r";

l?}poświadczcnej przcz kandydata ra zgodn*ść r *rygiaałern kopii *ktu nad*nic stł:pnia
n*uczyeiela mia*orvaneg* lub dypl*mswan*go * rv prąpadku aaxrzy*iela;

13}pcświad*:onej prz*z ka*dydatn za zg*:dneiść z oryginałem kcpii kaxy oce&y pracy lub
$geny *c:*bku xaw*d*wego * w prŻypadku nau*zy*iela i nauczycieta akadcmicki*g*;

l4}*świadceenia* ż* karrdydat nie był praw$msenie ukarany karą dyseyplinarną, o ktÓrej
$l*wa w arl. 76 ust" ł ustawy z d*ia 76 *tycr*ia 1982 r' * Karis }i*xczy*ie}a {teksł jeiln.
Dz" l-]' z Ż*1? r' pou. l189 z pÓzn. zm.} lub w art' 14{} us{' l ustewy z dnia ?? lipca Ż*s5 r'
* Pralv*: rr szkr:lnietwi*wyż*zym $ckst jedn' De. t:.;r 3s}? r. płu. ?l8}. z p*r'x' zrn.} *
w przrypadku nau*zyciela i naucryci*la akaderniekieg*:

l5J*śrł,iatJezenia' *e ka*dyda: n:a p*łna *d*ln*** drł *zynn*śł:i praN.*y*i: i k*rz-vsta a p*łni
prarł' pu}licznych'
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t nr*wir}* ke$Ąilrte tęlsffi*ą *dr*xn lnwrotriE{' i {opfułńere 

'ffoałnrs 
aa stangłdlskł

dyłe&rora Speclahrcgo ośrudkt Szhłko * wł,łtsrył*ełłr.wsr Nr i tru hlarłi Kołaput*łilłj
al (}twocka, uI Mąfłłva{Zfl*r 0s4CIź fitrłnak" w tembfu do t3 mrrcs l01* r. do godi-
lóm, na adres:

$$r*itto }an'l*towc w strrc*kn &in€slarl*}
uL Górng 13' 0*400 Otn'osk
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