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OG£OSZENIE O KONKURSIE
Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego

og³asza konkursy na kandydatów na stanowisko

DYREKTORA

1) Zespo³u Szkó³ Specjalnych
ul. Ks. Wajdy 3, 47 � 100 Strzelce Opolskie,

2) Zespo³u Szkó³ Specjalnych
przy Domu Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem,

3) Zespo³u Szkó³ Specjalnych
przy Domu Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie.

1. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia nastêpuj¹ce wymaga-
nia:
1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
� ukoñczy³ studia wy¿sze magisterskie i posiada przygotowanie pedago-

giczne  oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym
przedszkolu, szkole lub placówce,

� ukoñczy³ studia wy¿sze lub studia podyplomowe z zakresu zarz¹dzania
albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz¹dzania o�wiat¹, prowadzony zgod-
nie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

� posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy pedagogicznej na stanowisku
nauczyciela lub piêcioletni sta¿ pracy dydaktycznej na stanowisku na-
uczyciela akademickiego,

� w okresie piêciu lat bezpo�rednio przed powierzeniem stanowiska dyrek-
tora  uzyska³ co najmniej dobra ocenê pracy w przedszkolu, szkole lub
placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego � pozytywn¹ ocenê
pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wy¿szej, je¿eli sta-
nowisko dyrektora obejmuje bezpo�rednio po ustaniu zatrudnienia w szkole
wy¿szej, albo w okresie roku bezpo�rednio przed przyst¹pieniem do kon-
kursu na stanowisko dyrektora uzyska³ pozytywn¹ ocenê dorobku zawo-
dowego,

� posiada za�wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do
wykonania pracy na stanowisku kierowniczym,

� nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, 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 postêpowanie dys-
cyplinarne,

� nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione umy�lnie oraz nie toczy siê
przeciwko niemu postêpowanie karne,

� nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych zwi¹zanych z
dysponowaniem �rodkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno�ci za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych  (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z
pó�n. zm.).

2) osoba niebêd¹ca nauczycielem , która:
- ukoñczy³a studia wy¿sze magisterskie,
- posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy,
- posiada wykszta³cenie i przygotowanie zawodowe odpowiadaj¹ce kierun-

kowi kszta³cenia w szkole,

- spe³nia wymagania okre�lone w § 1 pkt 2 i 5-8 rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagañ,
jakim powinna   odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz
inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkó³ i placówek
(Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 826 z pó�n. zm.).

2. Oferta osoby przystêpuj¹cej do konkursu powinna zawieraæ:
1) uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z koncepcj¹ funkcjonowania

i rozwoju szko³y;
2) ¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj¹cy w szczegól-

no�ci informacjê o sta¿u pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela
lub sta¿u pracy dydaktycznej � w przypadku nauczyciela akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz
dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego wykszta³cenia - w przy-
padku osoby bêd¹cej nauczycielem;

4) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz dokumenty potwierdzaj¹ce
posiadanie wymaganego sta¿u pracy, wykszta³cenia i przygotowania za-
wodowego - w przypadku osoby niebêd¹cej nauczycielem;

5) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów podyplomowych z
zakresu zarz¹dzania albo za�wiadczenie o ukoñczeniu kursu kwalifikacyj-
nego z zakresu zarz¹dzania o�wiat¹;

6) ocenê pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagañ, jakim po-
winna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne stano-
wisko kierownicze, w poszczególnych typach szkó³ i placówek;

7) za�wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wyko-
nywania 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 Nauczycie-
la (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pó�n. zm), oraz nie toczy siê
przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne;

9) o�wiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione
umy�lnie oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne;

10) o�wiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji zwi¹-
zanych z dysponowaniem �rodkami publicznymi, o którym mowa w art.
31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno�ci
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (Dz. U. z 2005 r. Nr 14,
poz. 114 z pó�n. zm.).

11) o�wiadczenie, ¿e kandydat wyra¿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 celach
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z podanym adresem
zwrotnym i dopiskiem �Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Ze-
spo³u Szkó³ Specjalnych w Strzelcach Opolskich� lub �Konkurs na kandydata
na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ Specjalnych przy Domu Pomocy Spo-
³ecznej w Zawadzkiem� lub �Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespo³u Szkó³ Specjalnych przy Domu Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie� w
terminie do dnia 9 czerwca 2009 r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich ul. Jordanowska 2,
47- 100 Strzelce Opolskie.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez Zarz¹d Po-

wiatu Strzeleckiego.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania konkursowego kan-

dydaci zostan¹ powiadomieni indywidualnie.

Regulamin Konkursu Fotograficznego
pt. �Gmina Le�nica w obiektywie�

 ORGANIZATOR KONKURSU:
Le�nicki O�rodek Kultury i Rekreacji 47 � 150 Le�nica,

ul. Nad Wod¹ 15, tel. 077/4615391

 1. Uczestnikiem konkursu mo¿e byæ ka¿dy, kto dostarczy na p³ycie seriê 10
zdjêæ. Tematem ma byæ spo³eczeñstwo, architektura i przyroda miasta i gminy
Le�nica.
2. Uczestnicy bêd¹ podzieleni na dwie kategorie wiekowe, pierwsza do 16 i
druga od 16 roku ¿ycia.
3. Obowi¹zuje format JPG, rozmiar 0,5 Mb. Inne prace nie bêd¹ bra³y udzia³u
w konkursie.
4. Ka¿da z p³yt ma byæ opatrzona god³em-has³em, a w oddzielnej kopercie (z
takim samym god³em), nale¿y umie�ciæ dane autora zdjêæ tj. nazwisko i imiê,
datê urodzenia, adres i numer telefonu.
5. Oceny prac i wy³onienie laureatów dokona Komisja powo³ana przez Orga-
nizatora.
6. Prace niespe³niaj¹ce wymogów regulaminowych nie bêd¹ oceniane.
7. Wszystkie nades³ane prace przechodz¹ na w³asno�æ Organizatora.
8.     Organizator zastrzega sobie prawo do nieodp³atnego wykorzystania
wszystkich nades³anych prac w publikacjach zwi¹zanych z konkursem oraz w
celach promocyjno-reklamowych.
9. Zdjêcia bêd¹ przeznaczone do prezentowania na ró¿nych wystawach, jak

równie¿ do materia³ów promuj¹cych gminê i archiwizowane przez Organizato-
ra.
10. Autor fotografii wyra¿a zgodê na umieszczenie nazwiska i imienia pod
swoimi pracami za ka¿dym razem, gdy bêdzie ono wystawiane lub publikowa-
ne.
11. Termin nadsy³ania prac up³ywa z dniem 10 wrze�nia 2009 r.
P³yty nale¿y dostarczyæ do sekretariatu LOKiR lub wys³aæ na adres:
Le�nicki O�rodek Kultury i Rekreacji
Le�nica 47 � 150, ul. Nad Wod¹ 15
12. Przekazanie prac jest równoznaczne z akceptacj¹ zasad niniejszego Regula-
minu.
13. Najciekawsze prace bêd¹ zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w
ramach obchodów Miejsko � Gminnych Do¿ynek w Le�nicy w dniu 20 wrze-
�nia 2009 r.
14. Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone podczas wernisa¿u w dniu 20.09.2009
r. - miejsce zostanie podane w pó�niejszym terminie.
15. Nagrody zostan¹ wrêczone laureatom konkursu podczas uroczysto�ci do-
¿ynkowych.
16. Autorzy prac, zg³aszaj¹c udzia³ w konkursie wyra¿aj¹ zgodê na przetwarza-
nie swoich danych osobowych przez LOKiR Le�nica stosownie do Ustawy o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 1333, poz.
833, z pó�niejszymi zmianami).
17. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji tre�ci niniejsze-
go Regulaminu


