Załącznik do
Uchwały nr 78/2019 Zarządu Powiatu w Jaśle
z dnia 11 lipca 2019r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zarząd Powiatu w Jaśle
ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle
I.Organ prowadzący placówkę:
Powiat Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.
II.Nazwa i adres placówki, której dotyczy konkurs:
Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle
ul. Sokoła 6 38-200 Jasło
III.Wymagania dotyczące kandydatów:
Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora może przystąpić osoba, która spełnia
wymagania określone
8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1045 tj.).

IV.Wymagane dokumenty:
1. Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a)uzasadnienie

przystąpienia

do

konkursu

wraz

z

koncepcją

funkcjonowania

i rozwoju placówki,
b)życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej - w
przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku
kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
c)oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
-imię (imiona) i nazwisko,
-datę i miejsce urodzenia,
-obywatelstwo,

-miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d)poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b) świadectw
pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres
zatrudnienia,

e)poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia
studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu
zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania
oświatą,
f)poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu
potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
07 października 1999 o języku polskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 931, ze zm.) w przypadku cudzoziemca,
g)poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z
dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1458, ze zm.),

k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa

z

lat

1944-1990

oraz

treści

tych

dokumentów

(Dz. U. z 2019 r., poz. 430 ze zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 01
sierpnia 1972 r.,
1) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny
dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, ze zm.) - w przypadku

nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych.
Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.
2.Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie
z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji zwrotnej oferenta
z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka
Edukacji Nauczycieli w Jaśle" w terminie do dnia 02 sierpnia 2019 r. do godziny 15.00
w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pok. 314.
W przypadku ofert kierowanych za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do
Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
3.Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
4.Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w/w placówki przeprowadzi komisja
konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Jaśle.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.
5.Na żądanie organu prowadzącego placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały
dokumentów,

o

których

mowa

w

punkcie

IV

ust.l

lit.

d-g

i

1-m.

Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania
konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego
kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane
obywatelstwo.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Dyrektora
Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle.
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Powiat Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.
W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu
w jaki przetwarzane są Wasze dane osobowe, możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218;
e - maił: iod@powiat.jaslo.pl
Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze, który
wynika z:
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek
doskonalenia nauczycieli
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej,
publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji
konkursowej (Dz. U. 2017 poz. 1587).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w przeprowadzanym konkursie.
Nie podanie danych uniemożliwia udział w konkursie.
Dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia
celu, o którym mowa powyżej.
Odbiorcami danych będą: członkowie komisji konkursowej w skład, której wchodzą pracownicy organu
prowadzącego, pracownicy kuratorium oświaty, przedstawiciele związków zawodowych oraz nauczyciel
zatrudniony w placówce doskonalenia nauczycieli..

Dane będą przetwarzane przez czas określony przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z nadaną kategorią archiwalną B5 (5 lat od zakończenia
sprawy).
Posiadają Państwo następujące prawa:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii — na podstawie art. 15 RODO,
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych - na podstawie art. 16 RODO,
prawo żądania usunięcia danych osobowych - na podstawie art. 17 RODO,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych - na podstawie art. 18 RODO,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie
Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji i nie będą
profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl,
w zakładce: „Starostwo Powiatowe" --> „Ochrona danych osobowych".

STAROSTA
C Wersja z dnia 11.07.2019 r.
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