
Zarzqclzenie N r 0050 .l 5.2021
W6jta Gminy Lubomino
z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespolu Szk6l w Lubominie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie

gminnym (Dz. U 22020r.,poz.713 zpoLn.zm.),art.63 ust. I i l0 ustawy zdnia l4 grudr-ria

2016 r. prawo oSwiatowe (Dz. U. 22020 r.,poz.9l0 zpoLn. zm.), oraz $1 Rozporzqdzenia

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora

publicznego przedszkola, publicznej szkoly podstawowej, publicznej szkoly

ponadpodstawowej lub publicznej plac6wki oraz trybu pracy komisji konkursowej z dnia 1 1

sierpnia2017 r.. (Dz. I.J.22017 r.poz.1587,22019r.,po2.1634)zarzEdzamco nastgpuje:

$ l. LOglaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Zespolu Szkol w Lubominie;

2. Ogloszenie o konkursie, okreSlaj4ce wymagania wobec kandydat6w stanowi

Zal4cznik do niniej sz ego zarzqdzenia;

$ 2. Ogloszenie o konkursie zamieszcza sig na :

l) stronie internetowej UrzEdu Gminy Lubomino;
2) tablicy ogloszeir Urzgdu Gminy Lubomino;
3) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy;
4) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium OSwiaty w Olsztynie.

$ 3. Wykonanie Zarzqdzenia powierza sig inspektor ds. o6wiaty, kultury i kadr.

$ 4. Z,arz.qdzenie wchodti w Lycie z. dniem podpisania.



Zatqcznik
do Zarz4dzer-ria Nr 0050.15.2021
W6jta Gminy Lubomino 2dnia25.03.2021 r.

W6jt Gminy Lubomino
oglasza konkurs na stanowisko Dyrektora

Zespolu Szk6l w Lubominie, ul. Kopernika 4, ll-135 Lubomino

Potlslavta pruwna; art. ()3 u.;1. l0 ustawy z dnia l1 grudnia 2016 r. Prawo oiwiatov,e
( Dz. U. z 2020r. poz. 910 z p6in. zm)

1. Do konkursu moZe przyst4pid kandydat, kt6ry spelnia warunki okreSlone przepisami:
Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1l sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagari, jakim powinna odpowiadad osoba zajmujqca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstaw'owej,
publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej plac6wce ( Dz. U. z 2017 r., po't
1s97).

2. Oferta osoby przystgpujqccj do konkursu powinna zawiera&
l) uzasadnienie przyst4pienia do konkursu oraz koncepcjg funkcjonowania i rozwoju Zespolu

Szkol;
2) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieruj4cy w szczeg6lnoSci infbrmac.ig o:

a) stazu pracy pedagogicznej * w przypadku nauczyciela, albcr

b) stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stazu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym __ w przypadku osoby

niebgd4cej nauczycielem ;

3) oSwiadczenie zawieraj4ce nastgpujEce dane osobowe kandydata:
a) imig (imiona) i nazwisko,
b) datg i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) porlwiadczone przez kandydata za zgodnoSi z oryginalem kopie dokumentow
potwierdzajqcych pqsiadanie wymaganego stazu pracy, o kt6rym mowa w pkt. 2: Swiadectw
pracy, zalwiadczen o zatrudnieniu lub innych dokument6w potwierdzajqcych okres

zatrudnienia;
5) poSwiadczone przez. kandydata za zgodnoii z orygir-ralem kopie dokument6w
potwierdzajelcych posiaclar-rie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu ukoriczenia stucli6w
pierwszego stopnia, studiow drugiego stopnia, je{nolitych studiow magisterskich lub Swiadectwcl
ukonczenia studiow podyplomowych z zakresu zarzqdzania albo Swiadectwa ukonczenia kursu
kw al i fikacyj nego z zakre su zarzqdzania o Swi at4;

6) w przypadku cudzoziemca - poSwiadczone przez kandydata za zgodnolc z oryginalem kopie:
a) dokumentu potwierdzaj4cego znajomoSi jEzyka polskiego, o kt6rym mowa w ustawie z

dnia 7 paLdziemika 1999 r. o jgzyku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 z p62n. zm. ) -
w przypadku cudzoziemca;

b) dyplornu ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia, studi6w drugiego stopnia lub
jednolitych stucliow magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

c) dokumentu potwierdzaj4cego prawo do wykonywania zawodu tlumacza przysigglego
jgzyka polskiego;

7) poSwiadczona przez kandydata za zgodno6( z oryginalem kopig zalwradczenia lekarskiego o

braku przeciwwskazah zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oSwiadczenie,2e prz.eciwko kandydatowi nie toczy siE postgpowanie o przestgpstwo Scigane

z oskarzenia publicznego lub postgpowanie dyscyplinarne;



9) oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umySlne
przestgpstwo lub umySlne przestgpstwo skarbowe ;

l0)o6wiadczenie, ze kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwi4z,anych z.

dysponowaniem Srodkami publicznymi, o kt6rym mowa w art. 31 ust, I pkt 4 ustawy 'z dnia
l7 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoSci zanaros'zenie dyscypliny finans6w publicznych (l)2.
U.'22019 r. poz.. 1440 z poLn.'zm. )

ll)oSwiadczenieodopelnieniu obowi4zku, o kt6rym ffrowaw art.7 ust. I iust.3Austawy zdnia
18 pa2dziernika 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organ<iw bezpieczeristwa
panstwa zlal 1944 - 1990 oraz treSci tych dokument6w (Dz. U.22019 r.poz.430 ) - w
przypadku kandydata na stanowisko dyrektora urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.:

12)poSwiadcz,on4 przez kandydata 'za zgodnoS( z oryginatem kopig aktu nadania stopnia

nauczyciela mianowanego lub dyplornowanego - w przypadku nauczyciela;
13) poSwiadczonE przezkandydata z.a zgodnoSi z oryginatern kopiq karly ocer"ry pracy lub ocerty

dorobku zawodowego -'w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
l4)w przypadku nauczyciela inauczyciela akademickiego - oSwiadczenie, ze kandydat nie byl

prawomocnie ukarany karq dyscyplinarn4, o kt6rej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26

stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z pofln. zm.) lub kar4

dyscyplinaffi4, o kt6rej mowa w art. 276 ust. I ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o
szkolnictwi e wyhszym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478);

l5) oSwiadcz.enie, ze kandydat ma peln4 zdolnoSi do czynno5ci prawnych i korzysta z pelni praw
publicznych.

Wszystkie sporz4dzon e pruez kar"rdydata dokumenty winny byc przez niego wlasnorgcznie podpisane,

a w przypadku kopii posiadai podpisan4 przez kandydata klauzulg: ,,stwierdzam zgodnol( z,

oryginalem'. wraz z dat'4 skladania oSwiadczenia.

3. Of-er"ty nale'l.y skladac w zamkniqtych koperlach z podanyrn adresem zwrotnym i dopiskiem

.. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespolu Szk6l w Lubominie" do skrzynki podawczej

Urzqdu Gminy Lubomino, ul. Kopemika 7 , usytuowanej przy drzwiach wejSciowych do sali

narad.

4. W przypadku ofert przeslanych na adres pocztowy urzgdu decyduje data wplywu oferty do

Urzgdu Gminy Lubomino. Oferty, kt6re wplyn4l po uplywie terminu, nie bgd4 rozpatrywane.

5. Oferty nale2y skladad w terminie do dnia l5 kwietnia202l roku do gorJz.l5:00.

6. Dopuszcza sig sktadanie ofert w postaci elektronicznej - w takim przypadku ofbrta winna byc

opatrzona kwalifikowanym podpisem elqktronicznym albo podpisem potwierdzonym
protilem zaufanym ePUAP i zawierac elektroniczne kopie dokument6w wymaganych jako

zalEczniki do of'erty.

1. Adres skrytki ePLJAP: /TJGLUUOMINO/skrytka

8. Konkurs przcprowadzi komisja konkursowa powolana prt,e'z Wojta Cmirry I-ubornino,
kt6rego siedzib4 jest LJrz4d Gminy Lubomino, ul. Kopemika 7.

9. O terminie i miejscu przeprowadzenia postgpowania.konkursowego kandydaci zostan4

powiadomieni indywidualnie.

Ponadto przed przyst4pieniern do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postqpowania

konkursowego komisja konkursowa lra prawo ?,4dac przedstawienia dowodu osobisteSo kandydata

lub inrrego dokumentu potwierdzajqcego jego tozsamoSi oraz posiadane obywatelst

iMazur



Klauzula intormaryj; doty**" prr"twarzania danych osobowych

w Urzqdzie Gminy w Lubominie - nabor na wolne stanowiska pracy

ZGODA NA

PRZETWARZANIE

DANYCH OSOBOWYCH

Wyra2am zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urzqd

Gminy w Lubominie, przy ul. Kopernika 7 11-135 Lubomino dla potrzeb

niezbgdnych do realizacji procesu rekrutacji.

Zostalam/em poinformowana/y o paystugujqcym mi prawie wycofania zgody

na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnigcie zgody

nie wptywa na zgodno66 z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na

podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. '13 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b

fizycznych w zwiqzku z pzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME

l}z.lJrz. UE L 119 204.05.2016) zwaneqo dalei RODO zostalem poinformowany,

i2l.

ToZsAMoSc
ADMINISTRATORA

Administratorem Danych Osobowych jest:

Wojt Gminy Lubomino - Andrzej Mazur, w zakresie danych przetwarzanych

w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z Administratorem Danych Osobowych - mozna sig skontaktowac poprzez adres

email angllzgLnazu@lg:Slullo*uSleyd, telefonicznie pod nr 089-532-44-50 lub

pisemnie na adres siedziby administratora - ul. Kopernika 7 11-135 Lubomino.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator Danych Osobowych wyznaczyl lnspektora Ochrony Danych

Osobowych, z kt6rym mo2e siq Pani / Pan skontaktowac poprzez'.

. a d re s e ma i I f WrcUsz e_@l ub,qD i n g._us.s 9-v_,p_1,

. telefonicznie 089-532-44-59
o lub pisemnie na adres siedziby Urzqdu Gminy w Lubominie

- ul. Kopernika 7 , 11-135 Lubomino

Z lnspektorem Ochrony Danych Osobowych mo2na sig kontaktowac we wszystkich

sprawach dotyczqcych przeMarzania danych osobowych oraz korzystania z praw

zwiqzanych z pzelwarzaniem danych.

CELE
PRZETWARZANIA I

PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane osobowe bqdq przetwarzane w zwiqzku ze zlo2onq oferlq
dotyczqcq naboru na wolne stanowisko pracy.

Pani/ Pana dane osobowe deOq przetwarzane na podstawie przepisow prawa.

Administrator Danych Osobowych nie pzewiduje wykozystania danych do cel6w

innych ni2 cel wyra2ony w zgodzie na przelwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe bgdq podlegaty zautomatyzowanym procesom

podejmowania decyzji, nie bqdq podlegaly profilowaniu.

Pod stawa prawna przetw arzania danych osobowych :

. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. 2018, poz.917 z
p62n.zm.)

W przypadku naboru na stanowisko uaqdnic4e podstawq prawnq stanowi rownie2 -
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych (Dz.U. 2016,

Y::::: oozn zn )

Administrator Danych Osobowych udostgpnia dane osobowe:
. uprawnionym na podstawie przepis6w prawa podmiotom

ODBIORCY DANYCH

PRZEKAZANIE Pani / Pana dane nie bgdq przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji



DANYCH
OSOBOWYCH DO
PANSTWA
TRZECIEGO LUB
ORGANIZACJI
MTEDZYNARODOWEJ

migdzynarodowej.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani / Pana dane osobowe w przypadku zatrudnienia bqdq przechowywane przez

okres wynikajqcy z przepisow prawa - Rozpozqdzenia Prezesa Rady Ministrow z

dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych

wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow

zakladowych (Dz. U. 2011 r. nr 14 poz. 57 z p62n. zm.)

W przypadku nieprzyjqcia kandydata do pracy dane bgdq podlegaly niezwlocznemu

zniszczeniu.

PRAWA PODMIOTOW
DANYCH

Przystuguje Pani/Panu :

o prowo dostgpu do Pani/Pana danych
o prowo Zqdania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
o pr"owo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
o pr?wo do usunigcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
o proWo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

o prowo do przenoszenia danych osobowych.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysluguje Pani/Panu rowniez prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

zajmujqcego siq ochronq danych osobowych w panstwie czlonkowskim Pani / Pana

zwyklego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popelnienia domniemanego narusz<lnia

- Prezesa Uzgdu Ochrony Danych Osobowych.

ZRODLO
POCHODZENIA
DANYCH
OSOBOWYCH

Pani / Pana dane osobowe sq pozyskiwane w oparciu o przepisy prawa.

INFORMACJA O
DOWOLNOSCI LUB
oBowrAzKU PoDANIA
DANYCH

Obowiqzek podania danych osobowych wynika z pzepis6w prawa. Podanie danych

osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiqzana/y do ich

podania, konsekwencjq niepodania danych osobowych bgdzie niemoznoSc

zalatwienia sprawy.


