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1. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ:
1) nauczyciel mianowany lub dyplo-
mowany, który spe³nia nastêpuj¹ce
wymagania:
� ukoñczy³ studia wy¿sze magi-
sterskie i posiada przygotowanie pe-
dagogiczne oraz kwalifikacje do zaj-
mowania stanowiska nauczyciela w
danym przedszkolu, szkole lub pla-
cówce,
� ukoñczy³ studia wy¿sze lub stu-
dia podyplomowe z zakresu zarz¹-
dzania albo kurs kwalifikacyjny z
zakresu zarz¹dzania o�wiat¹, prowa-
dzony zgodnie z przepisami w spra-
wie placówek doskonalenia nauczy-
cieli,
� posiada co najmniej piêcioletni
sta¿ pracy pedagogicznej na stano-
wisku nauczyciela lub piêcioletni sta¿
pracy dydaktycznej na stanowisku
nauczyciela akademickiego,
� w okresie piêciu lat bezpo�red-
nio przed powierzeniem stanowiska
dyrektora uzyska³ co najmniej dobra
ocenê pracy w przedszkolu, szkole
lub placówce, a w przypadku na-
uczyciela akademickiego � pozy-
tywn¹ ocenê pracy w okresie ostat-
nich czterech lat pracy w szkole wy-
¿szej, je¿eli stanowisko dyrektora
obejmuje bezpo�rednio po ustaniu
zatrudnienia w szkole wy¿szej, albo
w okresie roku bezpo�rednio przed
przyst¹pieniem do konkursu na sta-
nowisko dyrektora uzyska³ pozy-
tywn¹ ocenê dorobku zawodowego,
� posiada za�wiadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazañ zdrowot-
nych do wykonania pracy na stano-
wisku kierowniczym,
� nie by³ karany kar¹ dyscypli-
narn¹, o której mowa w art. 76 ust. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. �
Karta Nauczyciela ( Dz. U. 2006 r.
Nr 97, poz. 674 z pó�n. zm.), oraz
nie toczy siê przeciwko niemu po-
stêpowanie dyscyplinarne,
� nie by³ karany za przestêpstwo
pope³nione umy�lnie oraz nie toczy
siê przeciwko niemu postêpowanie
karne,
� nie by³ karany zakazem pe³nie-
nia funkcji kierowniczych zwi¹za-
nych z dysponowaniem �rodkami
publicznymi o których mowa w art.
31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grud-
nia 2004 r. o odpowiedzialno�ci za
naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych  (Dz. U. z 2005 r. Nr 14,
poz. 114 z pó�n. zm.).
2) osoba niebêd¹ca nauczycielem,
która spe³nia nastêpuj¹ce wymagania:
- ukoñczy³a studia wy¿sze magi-
sterskie,
- posiada co najmniej piêcioletni
sta¿ pracy,
- posiada wykszta³cenie i przygo-
towanie zawodowe odpowiadaj¹ce
kierunkowi kszta³cenia w szkole,
- spe³nia wymagania okre�lone w
§ 1 pkt 2 i 5-8 rozporz¹dzenia Mini-
stra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wyma-
gañ, jakim powinna   odpowiadaæ oso-
ba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora
oraz inne stanowisko kierownicze,
w poszczególnych typach szkó³ i
placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826
i Nr 189, poz. 1854).
2. Oferty osób przystêpuj¹cych do
konkursu powinny zawieraæ:
1) uzasadnienie przyst¹pienia do
konkursu wraz z koncepcj¹ funkcjo-
nowania i rozwoju szko³y lub pla-
cówki;

2) ¿yciorys z opisem przebiegu pra-
cy zawodowej, zawieraj¹cy w szcze-
gólno�ci informacjê o sta¿u pracy
pedagogicznej w przypadku nauczy-
ciela lub sta¿u pracy dydaktycznej �
w przypadku nauczyciela akademic-
kiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego
oraz dokumenty potwierdzaj¹ce po-
siadanie wymaganego wykszta³cenia
- w przypadku osoby bêd¹cej na-
uczycielem;
4) dyplom ukoñczenia studiów wy-
¿szych oraz dokumenty potwierdza-
j¹ce posiadanie wymaganego sta¿u
pracy, wykszta³cenia i przygotowa-
nia zawodowego - w przypadku oso-
by niebêd¹cej nauczycielem;
5) dyplom ukoñczenia studiów wy-
¿szych lub studiów podyplomowych
z zakresu zarz¹dzania albo za�wiad-
czenie o ukoñczeniu kursu kwalifika-
cyjnego z zakresu zarz¹dzania
o�wiat¹;
6) ocenê pracy, o której mowa w § 1
pkt 4 rozporz¹dzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja
2003 r. w sprawie wymagañ, jakim
powinna odpowiadaæ osoba zajmu-
j¹ca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze, w poszcze-
gólnych typach szkó³ i placówek;
7) za�wiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazañ zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;
8) o�wiadczenie, ¿e kandydat nie by³
karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczy-
ciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.
674 z pó�n. zm), oraz nie toczy siê
przeciwko niemu postêpowanie dys-
cyplinarne;
9) o�wiadczenie, ¿e kandydat nie by³
karany za przestêpstwo pope³nione
umy�lnie oraz nie toczy siê przeciw-
ko niemu postêpowanie karne;
10) o�wiadczenie, ¿e kandydat nie by³
karany zakazem pe³nienia funkcji
zwi¹zanych z dysponowaniem �rod-
kami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno-
�ci za naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 14, poz. 114 z pó�n. zm.).
11) o�wiadczenie, ¿e kandydat wy-
ra¿a zgodê na przetwarzanie swoich
danych osobowych zgodnie z ustaw¹
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z pó�n. zm.) w ce-
lach przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora.
3. Oferty nale¿y sk³adaæ w za-
mkniêtych kopertach z podanym
adresem zwrotnym i dopiskiem
�Konkurs na kandydata na stano-
wisko dyrektora Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Zawadzkiem� lub
�Konkurs na kandydata na stano-
wisko dyrektora Zespo³u Szkó³
Zawodowych w Zawadzkiem�,
w terminie do dnia 28.11.2007 r.
w³¹cznie na adres:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach
Opolskich ul. Jordanowska 2, 47-
100 Strzelce Opolskie.
  Konkurs przeprowadzi komisja
konkursowa powo³ana przez Zarz¹d
Powiatu Strzeleckiego.
O terminie i miejscu przeprowadze-
nia postêpowania konkursowego
kandydaci zostan¹ powiadomieni in-
dywidualnie.

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
og³asza konkurs na kandydata na stanowiska:

* Dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego,
ul. Krótka 1, 47 � 120 Zawadzkie

* Dyrektora Zespo³u Szkó³ Zawodowych,
ul. Opolska 2, 47 � 120 Zawadzkie

OG£OSZENIE
O  KONKURSIE

Badania nie pozostawiaj¹ ¿ad-
nych w¹tpliwo�ci, ¿e wymuszone
bierne palenie zagra¿a zdrowiu i ¿yciu
wywo³uj¹c nowotwory, choroby
uk³ady oddechowego i uk³adu kr¹¿e-
nia zarówno u dzieci jak i doros³ych,
przez co jest tak samo szkodliwe jak
palenie czynne. W skali �wiatowej
bierne palenie jest przyczyn¹ 5%
wszystkich chorób. Nale¿y pamiê-
taæ, ¿e nie istnieje bezpieczny poziom
wdychania dymu tytoniowego. Tak
naprawdê jedynym skutecznym roz-
wi¹zaniem jest przebywanie w oto-
czeniu ca³kowicie wolnym od dymu
tytoniowego. Ani wentylacja ani fil-
trowanie pomieszczeñ nie redukuj¹
zanieczyszczenia zwi¹zanego z pa-
leniem tytoniu.
Wymuszone bierne palenie najbar-
dziej zagra¿a noworodkom i ma³ym
dzieciom, które nie potrafi¹ upomnieæ
siê o swoje prawo do zdrowego �ro-
dowiska - najczê�ciej s¹ zmuszone do
przebywania w zadymionych przez
doros³ych pomieszczeniach. Bierne
palenie to tak¿e nara¿enie p³odu na
dzia³anie dymu tytoniowego przez
pal¹c¹ w czasie ci¹¿y matkê.
Palenie a rozwój dziecka:
* u kobiet pal¹cych podczas ci¹¿y

czê�ciej dochodzi po poronieñ i
komplikacji przy porodzie,

* palenie w ci¹¿y powoduje wzrost

15. listopada 2007r. pod has³em �¯yjmy w �wiecie wolnym
od dymu tytoniowego� obchodzony bêdzie kolejny �wiato-
wy Dzieñ Rzucania Palenia.

Palenie tytoniu
a zdrowie dzieci

ryzyka wyst¹pienia wad wro-
dzonych p³odu,

* zawsze, je¿eli kobieta w czasie
ci¹¿y pali, prowadzi to do spo-
wolnienia wzrostu p³odu � dziec-
ko rodzi siê mniejsze i gorzej roz-
winiête,

* kobiety pal¹ce podczas ci¹¿y
czê�ciej rodz¹ martwe dzieci,

* palenie w ci¹¿y jest czynnikiem
ryzyka wyst¹pienia tzw. nag³ej
�mierci ³ó¿eczkowej dziecka,

* palenie w ci¹¿y sprawia, ¿e dziec-
ko rodzi siê z gorzej rozwiniêty-
mi narz¹dami np. uk³adu odde-
chowego,

* u dzieci matek pal¹cych w okre-
sie ci¹¿y czê�ciej rozwija siê  ast-
ma oskrzelowa,

* dzieci matek pal¹cych w okresie
ci¹¿y maj¹ s³absz¹ odporno�æ,
przez co czê�ciej zapadaj¹ na ró¿-
ne choroby np. zapalenie p³uc
albo ucha �rodkowego.

Bierne palenie a zdrowie dzieci
Nara¿enie dzieci, zw³aszcza tych naj-
m³odszych, na wymuszone bierne
palenie prowadzi do:
* czêstszego wystêpowania chorób

uk³adu oddechowego,
* chorób ucha �rodkowego,
* rozwoju astmy i zaostrzenia tej

choroby,
* najnowsze badania coraz czê�ciej

wskazuj¹ równie¿, ¿e dzieci te ce-
chuj¹ siê gorszym rozwojem psy-
chofizycznym oraz sprawiaj¹
wiêcej k³opotów wychowaw-
czych, maj¹ trudno�ci z czyta-
niem i pisaniem, zaburzenia uk³a-
du nerwowego, które objawiaj¹
siê impulsywno�ci¹, trudno�cia-
mi w skupieniu uwagi, niepoko-
jem, nadwra¿liwo�ci¹, trudno�cia-
mi w przystosowaniu.
Dzieci mieszkaj¹ce z osobami pa-

l¹cymi charakteryzuje trzykrotnie
wiêksze ryzyko stania siê w przy-
sz³o�ci palaczami. Mieszkanie z oso-
bami, które pal¹ ma kluczowy wp³yw
na przysz³¹ postawê w stosunku do
palenia u dzieci. Rodzice, dziadko-
wie i starsze rodzeñstwo musz¹ zda-
waæ sobie sprawê ze swojej roli w tej
kwestii. Szczególnie matki, które
same nie pal¹, daj¹ swoim dzieciom
najlepsz¹ ochronê przez inicjacj¹ ty-
toniow¹ poprzez swoje pogl¹dy dez-
aprobuj¹ce palenie.

Rodzicu! Zanim zapalisz papiero-
sa w obecno�ci swojego dziecka,
pomy�l
o konsekwencjach zdrowotnych i
moralnych.

Patrycja P³oszaj
PSSE w Strzelcach Op.

- zapalenie p³uc.
Rzadziej wystêpuje zapalenie

wyrostka robaczkowego, ko�ci i szpi-
ku, stawów, pêcherzyka ¿ó³ciowego,
wsierdzia, osierdzia, j¹dra, naj¹drza,
�linianek, prostaty, jajowodu, otrzew-
nej

Pneumokoki mog¹ wywo³ywaæ
równie¿ mniej powa¿ne, ale bardzo
czêsto wystêpuj¹ce choroby:
- zapalenie ucha �rodkowego,
- zapalenie zatok przynosowych,
- zapalenie spojówek.

�wiatowa Organizacja Zdrowia
alarmuje, ¿e zaka¿enia pneumokoko-
we s¹ jedn¹ z g³ównych przyczyn
zachorowalno�ci i umieralno�ci dzie-
ci na �wiecie1. Co roku w wyniku cho-
rób pneumokokowych umiera od 700
tysiêcy do miliona dzieci na �wiecie.

Jedyn¹ skuteczn¹ metod¹ zapo-
biegania tym chorobom s¹ szczepie-
nia ochronne. Nalez¹ one do grupy
szczepieñ zalecanych, wiec nie s¹ fi-
nansowane przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia.

W Polsce dostêpne s¹ szczepion-
ki: Prevenar i Pneumo 23.
- Prevenar mo¿na podawaæ po-
cz¹wszy od 2 miesi¹ca ¿ycia. Nie-
mowlêta i ma³e dzieci w wieku poni-
¿ej 6 miesiêcy otrzymuj¹ trzy dawki
szczepionki w odstêpie przynaj-
mniej 1. miesi¹ca, a w 2. roku ¿ycia
czwart¹ dawkê. Dzieci w wieku 7-11
miesiêcy otrzymuj¹ dwie dawki w
odstêpie przynajmniej jednego mie-
si¹ca i trzeci¹ dawkê w 2. roku ¿ycia.
Dzieci w wieku od 12-23 miesiêcy
otrzymuj¹ dwie dawki w odstêpie
przynajmniej 2 miesiêcy. Dzieci w
wieku 2-5 lat otrzymuj¹ 1 dawkê
szczepionki. Szczepionka jest dobrze
tolerowana przez dzieci.
- Pneumo 23 podaje siê jedn¹ daw-
kê dzieciom powy¿ej 2-giego roku
¿ycia. Szczepionka ta jednak mo¿e
wywo³ywaæ do�æ silne niepo¿¹dane
odczyny poszczepienne.

Katarzyna Kanoza
PSSE

mê¿czyzn jest ona wa¿na, gdy ku-
puj¹ odzie¿, obuwie, sprzêt RTV-
AGD oraz sportowy.
Tylko co pi¹ty konsument lubi
zakupy i czuje siê pewnie jako
uczestnik rynku - to przedstawi-
ciel grupy tzw. pewnych siebie
pragmatyków. Je�li ju¿ kupuje pro-
dukt markowy, nie zale¿y mu na
kszta³towaniu dziêki niemu swoje-
go wizerunku, ale przede wszyst-
kim na jako�ci. Czêsto nie zna swo-
ich praw, a co za tym idzie nie pró-
buje ich dochodziæ. Nale¿¹cy do tej
grupy ulegaj¹ wp³ywowi reklam
mniejsze znaczenie maj¹ dla nich
sk³ad oraz sposób produkcji. Poka-
zuj¹ to równie¿ wyniki badañ - bli-
sko 60 proc. Polaków przyznaje siê
do korzystania z reklam jako �ród³a
informacji o produktach i us³ugach.
UOKiK systematycznie zleca ba-
dania spo³eczne �wiadomo�ci kon-
sumentów, a tak¿e motywów podejmowanych przez nich decyzji. Wiedza ta
jest niezbêdna do zdefiniowania tych obszarów, które wymagaj¹ szybkiej in-
terwencji czy zmian legislacyjnych, a tak¿e stanowi fundament kszta³towania
polityki konsumenckiej. W porównaniu do badañ sprzed czterech lat ro�nie
�wiadomo�æ konsumencka.

Ma³gorzata P³aszczyk
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Jakimi jeste�my
konsumentami?

Szczepiæ siê
czy nie?

Naszej Kole¿ance

Ma³gosi £oskot

Wyrazy szczerego wspó³czucia
 z powodu �mierci ukochanej

Mamy Basi

sk³adaj¹ Kole¿anki
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Strzelcach Opolskich
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