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l. Dg &|*ł{ę{F& może orzvstsPić Rpt|glYsi*l4ptffec!ry$ąp ląb dYptomp,ęgigg,. którY gpetnir
lx*rnie xąslępłi#*f; .'Yrlymłg*nią;

l} p*siada wykształeenic wy*sze i tytuł z*wed*wy magister, magixter inĄt:ler lub
rÓwnor*ęd*y! CIra.e przygotowani* pedagogiczne i kwa1ifikaeje do zajm*waxia stanowiska
nau*ry*iclx x SpĘnlnym sśrodkr: szk*lno*1sy*h*waw*zyr* N* * rry stw*gka;

?} *kańczył *t*di* wyższe lub studia p*dyploxrowe' u zakr*srr aarządzania albo kurs
kwalifika*yjny x x*kresu zarządzaoia oswiatą prawndzony zgadxie z przepisami
rr sprawie placÓw*k doskcnale*ia nau*zycieli;

3} po*iada ** najnrniej pięcioletni st*ż pr*cy ped*gogicznej na stan*wisku nau*xyciela
lrrb pię*i*l*ici staż pracy dydakty*znej na ltaa*wiskx aauczyciela aka*erxickiego;

4} uzysk*ł przed przystępie*iern do konkxr*u &a stanowisko dyr*ktora:
a} *o xajmni*j {*brą oc€nę prasy w okresie s*tetnich pięciu l*l pra*y lub.
b} poeytyl#ltą **gnę d*robku uaw*d*wgg* w okresi* *st*łniegs r*k!ł"
c} albo lry przyp*dku nauczyci*la akadenri*kiego - pszytywilą scenę presy

w *kresie *statnieb cztere*h lat praey w szko]g wyżxzej;
5} spełnia wanrnki zdrow*trre niexbędne do wylcoxyłrania precy R:t st*n*wi*ku

kierowniczyr*;
*} ma peł:q z*ł:lność dłl czy*ności prawnycb i kom3xta z pełni praw publi*znych;
?} ni* był prawomoc*ie *karaly karą dyse3plirraraą $ kt*r*j $lswfi w art. ?6 **t. 1

ustawy z dnia ?ó *tyczni* 1982 r. * Karta Nau*zyciela {tekst jedn. sz" {J. ł 2s1? r.

F6e' t189 z p*źn" an'}' a w przypadku na:r*zy*i*la akadernicŁiego karą
dyxeyplinarr*ą o ktÓrej mswa w art. 14* i:st. l ustawy z *nia 2? lipca 3s*5 r. *
Prawo o szk*lrrietwie wyźszyl'* {tękst jędn" Dz. U. z ?0t7 r" poz. 2183, z pÓ*n" zr*.},
*raz aie teczy się przeeiwko niemu po$tępswąnie dyse3plinarne;

s} nie był skazany pralłfomeeny:n wy'okiem zg umyślne prr*stępstw* lrrb umyślne
pru *stęp*two sk*rborve;

9} *ie toeay się przeciwŁ* niernu p$stęppwar:ie o pfuestspstw* śeiga*e z *xkarzenia
pxbliczneg*;

1*} ni* był k*rany uakaz*m p*Ł:ienia funk*ji zwiąeanych x dyspcnow*rticm środkami
publi*:zn3:ni. * ktÓrynr m*sa w gń' 3l uxt. 1 pkt 4 xstnwy z *nia l7 grudnia 30*4 r.
* *dpowiedzialn*ści ua naru$uenie dyscyplir:y {inansiw pxbli*znych {tekst jedn"

t}:. U" z Ż(}l? r" p$z" 13l 1 z pÓ*n- zm.};
1!} w prąpasku cudxcziernca * pr:siada znajorneśĆ języka polskiego poświad*xoną na

z*sa*ach *k*eśl*nyeh w ustarłie z dnia ? pazdziernika 1999 r' o języka p*lskim {t*kst

.!edn. sz' L'' z 3s1 l r. }{r 43, poz' ?Ż4 z póen" zm'}'

I}' }c Ęppkllrstr Ęqżę p{-zY_tsp#,.g,*h*gl

1} n*u*zy*i*l miarl*wa*y lub *1pl*rn*:w*:ry. zatrudxion}' na sta**wiskr: ęxnagającaxn
kwalifikaeji pedagcgiczxyeh w **ędzi* srg&nu adxrinisira*ji rządowej. kuratarium
trŚw'iaty. Centn:m X*ukacji Artyslycząej, fentralxej K*rnisji tgza:rrina*yjrrej i okrqg*vr'yeh
k*misj *ch egzarr:ina*yj ny*h. lt:bq

3} rr*u*ey*iel rRia:r*rvany lub d3p}*m*t'ax-u--. url*p*rvany lub zw*lniony z ob*wiązku
śrł'iad*zę*i* pta*}- *a p**xt*txie przepisólY u*{c*'}"z dnia ]3 rnaia l{}al l. * atiązk*ch



uawCIdowy*h {tekst jgdn. Dz- Łj. z 2*l5 f. p$z. lssl} * spełniający wpnagania *kreślone
w punkeie I' z wyjątkiem wynrogu pasiadani* co najmniej dob'rej *c$ny pracy alb*

psz}t}'qńnej sceny dor*bku zawcdcwega'

ilr.o
dsklr,pentY:

l} uzasadniaria przysąpięnia do ko*kursu orae koncspcji firnkcjonowania i rozweljx

Specjalnego ośrtdk* Szkolna * WychowawĆzcgo Nr 2 w otwogką ul" Literacka 8l

2} Źył:iorys z opisern przebiegu precy e*wodowej' zawierający w sz*zególności inforrn*cję:

a} o stażu pr&cy pe.dagogiczn*j - w przypadku nau*zyciela albo,
b) o slażtl pracy dydaktycmej - w prąpadku nauczyciela akade'nickieso;

3} aświadczenia zawierająeego naetęp*jące darre *sobawe kandydata:
* irnię {imiona} i nazwisko,
* datę i mi*jsce ur*dzenią
- obywatelstwo.
* miejsce zamicszkania {adres do karespoxdencji};

4} poświadezanyeh przez' kandydata za zgodnaść z ł:ryginaiem kopii dokumentów
potwierdzającycb posiadanie &Yrnagansgo stażu pracy, o t<tÓrpn mswa w ppkt Ż:

świadęcm pracy, zaświadczeń CI z&tru&'ieniu lub inayeh dakrrmentÓw potwicrdzają*ych

olaes zakudnionia;
5) poświadczanych przęz kandydata aa zgodność z *ryginałem kopii dokamgntów

pot*vierdzających pasiadarrie wynaganego wykształ*enią w tyrn dyplomu ukorlezsnia
studiórł. wyŹszych lub świadectwa ukończęnia studiów pod3plornowych z zakresu
zaxądz*nia albo świadectwa ukończenia kursu kwalifika*y.jneso z zakręsu za*ądz*r:ia
oświatą

6} poświadczonej przez kandydata 7& zgodność z oryginałem kopii dakurnęnf*
pctwi*rdzającsgs znajomość języka p*lskiega' o lnÓrym mowa w usia\^'ie z dłia 7
pazdziernikł 1999 r' o języku polskim {Dz. U" z ?*11 r. !r{r 43, p*z. ?24 z późn'z:n"} *

w przypadku cudzoziernca;
7} p*iwiadczonej przez kandydata za zgodnośĆ z oryginałern kopii zaświadczenia lekxskiego

s braŁu prz*ciwwskazań zdrow*tny*h sa rł'yk*n1*vania pracy na star:gwisk$

kierowniezy'tt;
8} aświadczeni*, że przeciwko k*ndydatorvi ni* toczy się pt}stęporvanię o

śeigane z oskarżenia publicxr*gc lub postępowanie dyscyplinam*;
9} oświadczenie, Że kandydat nie był skazaay prewomscn}m wyrokiern

p'zss1ępstl*'o lub wnyślne przestępstwg *karbawe:
1g}$świadezenią że kandydat nie i:ył k*rany zakazem peł:rieiria funkcji związanych

z dysponowanism Śradkąmi pr*liezn3rrri, o któryrr mowa w art. 3l ust' 1 pkt 4 usta$fy

z dnia tr? grudnia 2004 r' * odpowiedzialngści ua nafłIszenie dys*ypliny fin*nsi*'
publicznyeh (tekst jedn. Dz. {J. z 2*lv r" psŻ. 131 1 z pÓzn. zrn.);

li}aświądczsniagdape}nimiuabowiązku,októryrr:ms\ł'awart.?ust. li3austawyzdrria
l8 pazdziernika 20t}ó r" o ujawnianiu in{brmacji o dokumentach organÓw bezpie*:zeństwa

pańslwa z iat 194&1990 oraz treści tych dakumęntÓw {tekst jedn. Dz. U' z ?0}7 r. p*x"

21*6} * w przpadku kandydata *a dyektora publieznej szkały urodzanego pree<l dniem
I sierpnia 197? r.;

l?}poświadczonej przez kandydate ua zg*dn*śc z oryginałem kopii aŁtu nadania st*:pnia

nauczy*iela mianł:vrancgo lub dyplamslvanegc * w przypadku nauczyeiela;
l3ipoŚwiadczonej pr*ez kandydata za zgadrraśĆ e oryginałem k*pii karty oeeny pracy lub

$cen}.dorobku zawł:dowego * w przypadku nauczyciela i nauezyciela akademickiego;
i4'}aŚwiadczefiia. ze kandydx nie był prawsm$cnie ukarany kaą dysłyplinarną' * kt*rej

m01ł'a w art. ?ó ust. 1 ustawy z dni* 26 stycaia 1982 r. * Karta Nauczyciela {tekst jedn"

}z' L," z 201? r. pgz. 1189 z pr:ż*' zm'} |ub w art' 14CI usl. 1 u*tawy z dnia 37 lipca
2$05 r. * Prawcl g szk*lnictwie wyŻszy"m {tekst jedn' Dz. 1-' z 2*1? r" pi}Z" 2183. Ż p*zn.

zln-} * w przypadku naxcryciela i *auczy*i*la akadęrnickiego;
15}cśrviadczenia' Źe ka*dydat ma pełną zlt*}rrość dtl czy::ncści prawrrycb i k*rzysta z pełni

praw publiez*yeh.

prz*stępstwo

za unryślne



IY-sferly nnlęry skltd*ć w zanlłmiętych kop*rt*ch z podaniom r* Łap*rricl lmięfra
i nazwirka l*mdyd*tł' telefoxr*' ndrg*u firmtn$*p i dopl*kiem 'ofanF*rs nł
$'niland$fu dyrafurr śp*łsrkego ośro{** 'fc*f'''o Wychałł*tłwgł Irł I
rł' t}mp*kł' aI" t#ełackr 8, a5*400 8*ał*n w ftrxhię da }3 mfir*a t{}l8 r. do gndz.
lóil, na adrg:

$trre*tpo hwintsvo * Otn'o*łn tkfincdrrf*}
nL Górn* t3' 0ils0 otwtck

V. * *rnini* i mi*|ceu prznprowadz*nia pcĘpa*m** km*nrrmąo k*nQ***r
lsstsł powt*domtent lndprt&nht* w fatdp plxerm*|.


