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BURMISTRZDEBRZNA
oGLASZA KoNKURS
NAKANDYDATeWNASTANoWISKADYREKToReWSZKetPODSTAWoWYCHIPRZEDSZl（oLA

l．Nazwaiadresorganuprowadzacego：

GminaDebrzno
uI．Traugutta2

77−310Debrzno

Z．NazwYiadresYSZkdliprzedszkoia′kterychdotYCZykonkurs：
1〉SzkoIaPodstawowawMy釦goszczy，Mv帥goszcz42，77−310Debrzno′
2）SzkoiaPodstawowawUniechowie，Uniechdw16，77−310Debrzno・
3）SzkoIaPodstawowawStarvmGronowie，StareGronowo2，77−310Debrzno′
4）SzkoIaPodstawowawDebrznie，uLKrdlewska8，77−310Debrzno′
5）PrzedszkoIeMiejskieim・」anaBrzechwywDebrznie，ui・Ogrodowa20・77−310Debrzno・

3・WymaganiawobeckahdYdatew：
Do konkursu moga przvstap−C OSObv，ktere spehiaia Wymagania wynikajace z RozporZadzenia

M面Stra EdukacjiNarodowej z dniall sierpnia2017r・W SpraWie reguiaminu konkursu na
stanowisko dvrektora pu師cznego przedszkola，publicznej szkoIv podstawowej・Publicznej szk°iy

ponadpodstawowejIubpubIicznejpIacewkioraztrvbupracvkomisjikonkursowej（Dz・U・22017r・

poz．1587主

4．WvmagahedokumentY：
a）uzasadnienieprzystapieniadokonkursu wrazz koncepcjaf…kcjonowaniairozwojupubIicznej

SZkotY，
b）ivciorvszopisemprzebiegupracvzawodowej，ZaWierajacvwszczegdInoSciinformacjeo：
−StaZupracYPedagogICZnei−WPrZVPadkunauczYClela′alb0

−5taZupracydydaktYCZnej−WPrZyPadkunauczYCieIaakademickiego，albo
−Staiupracy，WtVmStaZupracYnaStanOWiskukierowniczYm−WprZyPadkuosobyniebedacej
nauczyclelem，

C）oiwiadczeniezawierajacenastepujacedanekandydata：
−imie（imiona）inazwisko，
−dateimiejsceurOdzenia，

一〇bywatelstwo，
一miejscezamieszkania（adresdokorespondencji），

d）poSwiadczoneprzezkandydatazazgodnoSCzorvginaiemkopiedokumentewpotwierdzajacYCh
posiadaniewymaganegostaZu pracy，O ktdrym mowawIit・b）：Swiadectwpracv，ZaSwiadczelio
zatrudnieniuIubi…yChdokumentewpotwierdzajacYChokreszatrudnienia，
e）Poiwiadczoneprzezkandydatazazgodn036zoryginaはmkopiedokumentdwpotwierdzajacych
posiadanie wvmaganego wyksztaIcenia′

W tym dyplomu ukohczenia studidw wyzszYChlub

iwiadectwaukoliczeniastudidwpodypiomowychzzakresuzarzadzaniaaIboiwiadectwaukohczenia
kursukwaIifIkacYinegOZZakresuzarzadzaniaOiwiata，
f）poSwiadczona przez kandydata za ZgOdno；〔z oryginalem kopiedokumentu potwIerdzajacego

znajomoscieZVkapoIskiego，Oktdrymmowawustawiezdnia7paZdziernika1999「・0」eZykupoIskim
（Dz．U．22018「．，pOZ．931zpeZn・Zm・）一WPrZYPadkucudzoziemca，

g）poSwiadczonaprzezkandydatazazgodnoSezorygina′emkopiezaSwiadczenialekarskiegoobraku
PrZeCiwwSkazarizdrowotnychdowykonywaniapracynastanowiskukierowniczvm．

h〉03Wiadczenie′ZeprzeciwkokandvdatowinietoczysiepostepowanieoprzestepstwoSciganez
oskarZeniapubIicznegolubpostepowaniedvscypIlnarne，

i〉oiwiadczenie′ZekandydatniebyIskazanyPraWOmOCnymWyrOkiemzaumy肌eprzestepstwoiub
umySlneprzestepstwoskarbowe，
j〉oSwiadczenie′ZekandYdat niebyikaranyzakazempeInieniafunkcjizwiazanychzdysponowaniem

計odkamIPublicznymi・oktdrymmowawart・31ust・lpkt4ustaWVZdnia17grudnia2004r．0
0dpowiedziaIncScizanaruSZeniedyscyplinyfinansdwpublicznych（Dz・∪・22018r・pOZ・1458）zpdZn．

Zm．），
k）05wiadczenieodopeInieniuobowiazku，Oktdrymmowawart．7ust．li3austawY Zdnia18
PaZdziernika2006r・OuiaWnianiuinformacjiodokumentachorgandwbezpleCZehstwa palistwazIat

1944−19900raZtreScitychdokumentdw〈Dz・∪・Z2019r．．poz．430z pdZn．zm．）−WprZypadku
kandydatanadyrektorapublicznejszkotyurodzoneg°PrZeddniemlsierpnia1972「．．
1〉poSwiadczona przezkandYdatazazgodnoSCzoryginaIemkopieaktunadaniastopnianauczyciela
mianowanegoIubdYPlomowanego−WPrZypadkunauczycIela，
m）poSwiadczona przezkandydatazazgodnoS〔zoryginaIemkopiekartyocenypracylubocenY
dorobkuzawodowego−WprZVPadkunauczycieIainauCZyCielaakademickiego，
∩）oSwiadczenie言e kandYdat nie bytkaranykaradyscyplinarna，O ktdrej mowa wan．76ust．l
ustawyzdnia26stycznia1982r・KartaNauczycieIa（Dz・∪・Z2018「．，POZ．967zpdZn．zm．），
0）oiwiadczenie言e kandydatma peInazdolnoS〔doczynnoSciprawnychikorzystazpeInipraw
PubIicznych，
P）oSwiadczenie，Ze kandydatwYraZa zgode na przetwarzanie danych osobowych wg poniZszego
WZOru：′′WyraZam zg。de na prZetWarZanie moich danych osobowYCh zgodnie z Rozporzadzeniem

ParlamentuEuropejskiegoiRadY（UE）2016／679zdnia27kwietnia2016「．wsprawieochronyosdb

fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowychiw sprawie swobodnego przepIYWu
takichdanychorazuchYIeniadyrektYWy95／46／WE（ogdInerozporzadzenieoochroniedanych），publ．
Dz・Urz・UELNrl19′Str・lwceIachzawartychwoferciepracvdIapotrzebniezbednychdorealizacII
procesurekrutacji〝．

5．Termin，SpoSebimiejsceskIadaniaofel・t：
Oferty naIe2y skIada〔pocztalub osobiScie d°Sekretariatu Urzedu Miejskiego w Debrznie，uI．

Traugutta2′77−310Debrzno′POk・nr12，tel・598335351wew・22，W Zamknietych kopertach z
podanYm adresem zwrotnymi nr teIefo…

0raZ dopiskiem‥，，Konkurs na dyrektora Szkory

Podstaw°Wej w…………………‥（nazwa szko†Ylub przedszkoIa，ktdrej／kterego oferta dotyczy〉

terminie do dnia22maja2019r・do godz・14・00

w

−decyduje data wp母wu oferty do urzedu．

Dopuszczasiesktadanie。fertwpostacielektroniczneI，PrZyCZYmofertatakapowinnabyeopatrzona
kwalifikowanympodpisemeIektronicznymalb°PodpisempotwierdzonymprofiIemePUAPizawiera〔
eiel（trOnicznekopied°kumentdw，WymaganyChjakoZaIacznikidooferty．

6・KonkursprzeprowadzikomISjakonkursowapowoIanaprzezBurmistrzaDebrzna．
7・Konkurszostanie przeprowadzony nie pdZniej ni乏w ciagu14dniod upNWu termi…SkIadania
Ofert・O terminiei mleISCu prZeproWadzenia konkursu kandvdaci zostana powiadomieni

indYWiduaIniewformiepISemneJ．

8・NaiadanieBurmistrza DebrznakandydatjestobowlaZanyPrZedstawiCorvgInalydokument6W，°
ktdrychmowawpkt4ppktd一g，PPktIorazppktm・PonadtoprzedprzystapIeniemdorozmowyz
kandvdatem dopuszczonymdo postepowania konkursowego komiSja konkursowa ma prawozada〔

prZedstawieniadowoduosobistegokandydata，Iubinnegodokumentupotwierdzaj尋CegOtOZsamoSC
OraZpOSiadanieobywatelstwa．

Daneosobowe−KiauzuIainformacYJna：

Informujemy言edaneosobowesaprzetwarzanezgodniezprzepisamiRozporzadzeniaParlamentu
EurOPejskiegoiRadY（UE）2016／679zdnia27kwietnia2016r・WSpraWieochronYOSdbfizvcznychw
ZWiazkuzprzetwarzaniemdanychosobowYChiwsprawieswobodnegoprzep−ywutakichdanychoraz

uchYleniadyrektywy95／46／WE（RODO）．
1・Adm面stratorem Pani／Panadanychosobowychjest Burmistrz Debrzna，ZSiedzibawurzedzie
MiejskimwDebrznie．ul．Traugutta2，77−310Debrzno．
2・lnspektoremochronvdanychosobowychwUrzedzie MiejskimwDebrznieIeSt PaniBernadeta
Kope〔，kontaktadrese−mailbip＠debrzno．pI．
3・CeIem zbierania danych osobowychjest przeprowadzenie konkursu na stanOWisko dyrektora

SZko†ywymienionejwn面ejszymogloszeniu・Podstawaprawnaprzekazaniadanychjestart．6ust．l
Iit．e ROD0．
4・Kandydatowi na stanowisko dyrektora przYSIuguje prawo doStepu do treSci danych，ich

SprOStOWania′uSunleCIalubograniczeniaprzetwarzania′Wniesieniasprzeciwuwobecprzetwarzania

tYChdanych′Za埼daniazaprzestaniaprzetwarzaniaIPrZenOSZeniadanych言争daniewtejsprawie
moかa przes俳na adres kontaktowv administratora danYCh podany powyzej．Kandydatowi

przysiugujerdwnieZ prawodowniesieniaskargidoorganunadz。rCZegO（PrezesaUrzeduOchronY

DanychOsobowych）．
5・PodaniedanychosobowychjestdobrowoIne，ieczniezbednedoprzeprowadzenia konkursu na
StanOWiskodvrektora placdwkiogwiatoweJ′WymienioneiWninIeiSZVm Og一〇szeniu・Wprzypadku
…epOdania danYCh nie bedzie mo捕we przeprowadzenie procedury konkursoweina Stan°Wisko

dyrektoraszkoIy．
6・Dane udostep…0ne PrZeZ kandvdata nie beda podIega一y udostepnleniu podmiotom trzecim．

Odbiorcamidanychbedatvlkoinstytuc」euPOWaZnionezmocyprawaorazpodmiotvupowaとnionez
mocyodrebnychprzepISdwdoudziaIuwkomisjikonkursoweJ．
7・Daneudostep…OneprZeZkandydataniebedapodlegaIyprofilowaniu．
8・AdministratordanyCh nie bedzie przekazYWae danych osobowvch do pahstwa trzeciegoiub
OrganizacJImiedzynarodoweJ．
9・Dane OSObowe beda przechowywane do zakohczenia procedury konkursoweIna StanOWisko
dYrektoraszkoIy′WymienionejWni…eJSZym OgIoszeniu．

10・PodstawaprawnaprzetwarzaniadanYCh：art・22lKodeksupracyorazah・26inast・Ustawyzdnia
211istopada2008「・OSIuZbiecYWilnejwzw．Zart．eust．lIit．cRODO．
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