
Uchwała Nr A<pO
Zarządu Powiatu Łowickiego 
z dnia <31 ¿OA?«.

4

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjałnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 
im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu

Na podstawie art. 63 ust. l i 10 oraz art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203; z 2018 r. 
poz. 650 ) oraz § 1 ust. 1 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. z 2017 r. poz. 1587) uchwala się, co następuje:

§1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjałnych 
nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki 
w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz.

§2- Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu, 
ul, Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu;

Krzysztof Figat - Starosta Łowicki
/

Grzegorz Bogucki - Wicestarosta Łowicki

Jacek Chudy - Członek Zarządu

Anpts StefMska

radca prawny



Uzasadnienie

Zgodnie z treścią a rt 63 u st 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) kandydata na stanowisko dyrektora szkoły wyłania się 
w drodze konkursu, natomiast zgodnie z § 1 ust. 1 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. z 2017 r. poz. 1587) 
konkurs na stanowisko dyrektora publicznej szkoły ponadpodstawowej ogłasza organ 
prowadzący.
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Załącznik ^  y 
do Uchwały Nr ...\y.M. 
Zarządu Powiatu.ŁowicKiego 
z dnia ,

ZARZĄD POWIATU ŁOWICKIEGO 
ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjałnych nr 2 Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki 

w Łowiczu, ul. Biich 10, 99-400 Łowicz.

I. Wymagania wobec kandydatów.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. 
w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora 
oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole 
podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U, 
z 2017 r. poz. 1597).

1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące 
wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier łub 
równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania 
dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs 
kwalifikacyjny z  zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami 
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela 
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej fia stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu łat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie 

ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
w  przypadku, o którym mowa w a ft 63 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), jeżeli nie przeprowadzono 
konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku 

zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, zatrudnionych 
na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu 
administracji rządowej, kuratorium ó ś ^ a ty , "Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczycieli 
mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku 
świadczenia pracy na podstawie przepisów'ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 
zawodowych (Dz. U, z 2015 r. poz. 1881); :



14) 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 2017 r. poz. 1189 z późn. zm?) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 
z późn. zm.) - w  przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta 
z pełni praw publicznych.

2. Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały 
dokumentów, o których mowa w Ww. ust. l pkt 4-7, 12 i 13 .

III. Miejsce, sposób i termin składania ofert W

1. Oferty należy składać w terminie do dnia . ...... ..................... do godziny 1600:
1) w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym

oraz numerem telefonu, z dopiskiem¿Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjainych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 
i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz -  
nie otwierać” : ;
-  w  Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30,
99-400 Łowicz,  ̂ : :
-  lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30,

99-400 Łowicz (w przypadku przesłania; oferty liczy się data doręczenia przesyłki 
do Kancelarii Starostwa); 7;■:7 ;

2) dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta taka powinna 
być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie 
dokumentów wymaganych jako załączniki dó oferty.

2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

IV. Sposób powiadomienia o terminie konkursu.

1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu
Łowickiego. ; ■

2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie, w formie pisemnej.

3. Komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego łub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata oraz posiadane obywatelstwo.

4. Bliższych informacji udziela Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa 
Powiatowego w Łowiczu tel. (0-46) 830-G9-98.

Klauzula Informacyjna
Informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 
przy ul..Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz.



2. inspektorem ochrony danych w Starostwie jest Martyna Bogucka, nr telefonu: 46 837 36 03, 
adres mail: martvna.bogucka@nowiatiowicki.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie na stanowisko 
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 
Łowicz na podstawie udzielonej zgody.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa.

5. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz, U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67; Nr 27, poz. 140).

6. Posiadają państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania i wycofania zgody.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych 
osobowych państwa dotyczących naruszałoby obowiązujące przepisy o ochronie danych

8, Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją 
niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.

osobowych.
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