
ZARZĄDZENIE Nm)-7172021

Wójta Gminy Rewal
z dnia :A 05. 2021r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w Pobierowie

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.5 ustawyz dnia 8 marca 1990r, o samorządzie
gminnym (t.j. Dz, U. z 2020r. poz.713 i 1378 ), art, 63 ust.1i10w związku z art.29 ust.1
pkt.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020r.poz.910i 1378 oraz
z 2021r. poz.4, 619 i 762) oraz 51 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego
przedszkola, publicznej szkoly podstawowej, publicznej szkoly ponadpodstawowe] lub
publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2017r. poz. 1587 oraz z

2019r. poz.1634) zarządzam, co następuje:

5 1.
1. Oglaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Szkolnego SchroniskaMlodzieżowego

”Fala”w Pobierowie, ul. Mickiewicza 19, 72—346 Pobierowo.
2. Treść ogłoszenia stanowi zalącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w BIP Urzędu Gminy Rewal , na stronie

internetowej Urzędu oraz na tablicy ogloszeń Urzędu Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19.

9 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu specjaliście ds. oświaty w Referacie Sportu
Turystyki i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Rewal.

93.
Zarządzeniewchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do Zarządzenia Nr5'7/2021 Wójta Rewala z dnia 3A$2021n

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkolnego SchroniskaMłodzieżowegow Pobierowie

WÓJT GMINY REWAL OGŁASZA KONKURS

na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Mlodzieżowego w Pobierowie, dla

którego organem prowadzącym jest Gmina Rewal, w wymiarze zatrudnienia0,5 etatu.

I. Do konkursu może przystąpić osoba , która spełnia wymagania określone w

rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowe] z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie

wymagań, jakim powinna odpowiadaćosoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne

stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej,

publicznej szkole ponadpodstawowe]oraz publicznej placówce ( Dz. U. z 2017r. poz. 1597

oraz z 2019r. poz.1661j.

1. Nauczyciel mianowany |ub dyplomowany, który spelnia łącznie następujące
wymagania:
1) posiada wyksztalcenie wyższe i tytul zawodowy magister, magister inżynier lub

równorzędny oraz posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania

stanowiska nauczycielaw danej szkole lub posiada wyksztalceniewyższe i tytul zawodowy

licencjat, inżynier |ub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne
i kwalifikacje do

zajmowania stanowiska nauczycielaw danej szkole;

2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie

lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania

oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub

pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:
a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich

czterech lat pracyw uczelni

' przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym

mowa w art. 63 ust.12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. — Prawo oświatowe ( Dz. U. z

2019r. poz.1148 ze zm.) - przed powierzeniem stanowiska dyrektora,

' wymóg posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny

dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych

zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznychw urzędzie

organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej,



Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych,
nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z

obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r.

o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2019r. poz.263 ze zm.) oraz nauczycieli

mianowanych lub dyplomowanych, zatrudnionych na stanowisku na którym są
realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej,

kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji

Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub na stanowisku, na

którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji

samorządowej;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku

kierowniczym;
6) ma pelną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pelni praw publicznych;

7) nie byl prawomocnie ukarany karą dyscyplinarna, o której mowa w art,76 ust. 1 ustawy

z dnia 26 stycznia 1982r. — Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018r. poz.967 ze zm.) —dotyczy

nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego — kara dyscyplinarną, o której

mowa w art. 276 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. — Prawo o szkolnictwiewyższymi

nauce ( Dz. U. z 2018r. poz.1668 e zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140

ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. — Prawo o szkolnictwiewyższym ( Dz. U. z 2017r. poz.
2183 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego;
10) nie był karany zakazem pelnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami

publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U z 2019r.

poz.1440 );

11) w przypadku cudzoziemca- posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na

zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 199r. o języku polskim ( Dz. U. z

2019r., poz.1480).

2. Osoba niebędąca nauczycielem, która spelnia lacznie następującewymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o

Wolnym Handlu ( EPTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz

Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wyksztalcenie wyższe i tytul zawodowy magister, magister inżynier lub

równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na

stanowisku kierowniczym;
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia

3



publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5) ukończyla studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia

magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z

zakresu zarządzania oświata prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek

doskonalenia nauczycieli;
6) spelnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku

kierowniczym;
7) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pelni praw publicznych;

8) nie byla skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe;
9) nie byla karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami

publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt,4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2019r.

poz. 1440 );

10) w przypadku cudzoziemca — posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na

zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. ojęzyku polskim ( Dz. U.

z 2019r. poz. 1480).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać zgodnie z

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na

stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoly podstawowej,publicznej
szkoly ponadpodstawowe) lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. z 2017r. poz.1587 oraz z 2019r. poz.1634):

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju

schroniska
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającyw szczególności

informacje o:
a) stażu pracy pedagogicznejw przypadku nauczyciela, albo

b) stażu pracy dydaktycznej-w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c) stażu pracy, wtym stażu pracy na stanowisku kierowniczym — w przypadku

osoby niebędącej nauczycielem,
3) oświadczenie zawierają następujące dane osobowe kandydata:

a) imię ( imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginalem kopie dokumentów

potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2,

świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów

potwierdzających okres zatrudnienia;



5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginalem kopii dokumentów

potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,w tym dyplomu

ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych

studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z

zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu

zarządzania oświatą,
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia

lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na

stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, Że kandydat nie byl karany zakazem pełnienia funkcji związanych z

dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pktA

ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

finansów publicznych ( Dz. U, z 2019 r., poz.1440 ze zm. ),

10) oświadczenie o dopelnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.Sa

ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

(Dz. U. z 2019r., poz.430 ze zm. )- dotyczy kandydata na dyrektora publiczne]

szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.,

11) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginalem kopię aktu nadania

stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela,

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginalem kopię karty oceny pracy

lub oceny dorobku zawodowego —w przypadku nauczyciela i nauczyciela

akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie byl prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o

której mowa w art, 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. — Karta Nauczyciela

( Dz, U. z 2018r. ,poz.967 ze zm. ),a w przypadku nauczyciela akademickiego- karą

dyscyplinarna, o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. —

Prawo o szkolnictwiewyższym i nauce ( Dz. U. z 2018r., poz. 1668, ze zm.) lub karą

dyscyplinarna, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. — Prawo

o szkolnictwiewyższym ( Dz. U. z 2017r, poz.2183 ze zm.) oraz nie toczy się

przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
14) oświadczenie, że kandydat ma pelna zdolność do czynności prawnych

i korzysta z

pełni praw publicznych
15) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginalem kopię dokumentu

potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia

7 października 1999r. ojęzyku polskim ( Dz. U. z 2019r. poz. 1480), dyplomu

ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych



studiów magisterskich na kierunku filologia polska lub dokumentu

potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka

polskiego-w przypadku cudzoziemca.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach : podanym imieniem i

nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowegokandydata
i dopiskiem: " Konkurs na stanowisko dyrektora .........." ( podać nazwę i adres
placówki, której konkurs dotyczy ) —w terminie do 14 czerwcamm., do
godziny 15.30 na adres:
Urząd Gminy Rewal, ul. Mickiewicza19, 72-344 Rewal lub złożyć bezpośrednio
w sekretariacieUrzędu Gminy, w godzinach 7.30 — 15.30.
W konkursie dopuszcza się możliwość składania ofert w postaci elektronicznej po
opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zamieszczeniuw ofercie
elektronicznych kopii dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

Na żądanie organu prowadzącego schronisko kandydatjest obowiązany
przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w 9 1 ust.2 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publiczne] szkoły

podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowe] lub publicznej placówki oraz

trybu pracy komisji konkursowej ( Dz.U. z 2017r. poz.1587oraz z 2019r.poz.1634 ).

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przezWójta Rewala.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci

zostaną powiadomieni indywidualniew formie pisemnej.

WU 'I iiivilNY

Anima/m Hmm.: Hr.-r.,». l/ih'A



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników konkursu na stanowisko

Dyrektora Szkolnego SchroniskaMlodzieżowego w Pobierowie

W trybie art. 13 ust. I i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznychw związkuz przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L

119 z 04. 05.2016), dalej RODO, inforng'ę:

l. Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem
postępowania w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska

Młodzieżowego w Pobierowie jest Gmina Rewal, mogą się Państwo z nami kontaktować

w następujący sposób:
listownie na adres: ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal

poprzez e-mail: ug@rewal.pl
telefonicznie: 9l 38 49 011
Administrator przetwarza dane osobowe w trybie art, 6 ust. 1 lit. c RODO w związku w celu

wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w

Pobierowie.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Dawid Czerw.
Z inspektorem można się skontaktować pod numerem tel.: 722-309-224.
Administrator, może przekazać dane osobowe wyłącznie upoważnionym podmiotom tylko na

podstawie i w granicach przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 90 dni od dnia zakończenia postępowania
konkursowego ajeżeli czas trwania umowy przekracza 90 dni, okres przechowywania obejmuje

cały czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń

wynikających z umowy.
Osobom, które w postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje:
~ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących W

przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. l43 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspóhniemie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego lub konkursu;
~ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowaniadanych osobowych. Prawo do sprostowania

nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą

postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych. Żądanie nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania.

W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby,

której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą

informacji, o których mowa w art. l4 ust. 1-2 RODO.
Podanie danych osobowych w zakresie prowadzonego postępowania nie jest obowiązkowe, jest
jednak warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to z faktu, iż w zależności od

przedmiotu umówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych. Konsekwencją

niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z

art. 77 RODO.


