
W ÓJT GMINY
W ŚLEMIENIU

pow. żywiecki- woj. śląskie

Zarządzenie nr 0050.63.2022

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 6 maja 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora: Przedszkola
Publicznego w Ślemieniu oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, dla

których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U.
z 2022r., poz. 559),art. 63 ust. 10 w związkuz art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz $ 1 ust. 1, 2,5 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na
stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej
szkoły ponadpodstawowejlub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej(t.j.
Dz. U. z 2021 r., poz. 1428, z póź. zm.), a także w związku z Rozporządzenia 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
ponadpodstawowejoraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r., poz. 1449,z póź. zm.)

zarządzam,co następuje:

$1.
1. Ogłaszam konkursy na kandydatów na stanowisko dyrektora:

- Przedszkola Publicznego w Ślemieniu, 34-323 Ślemień, ul. Spacerowa3;
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, 34-323 Ślemieniu,

ul. Spacerowa3.
2. Treść ogłoszenia o konkurach stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Ogłoszenie o konkurach zamieszcza się zamieszcza się:
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ślemień,
- na stronie internetowej Gminy Ślemień: www.slemien.pl oraz
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Urzędu Gminy Ślemień:
www.ugslemien.bip.org.pl.

$2
Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w
rozporządzeniu 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(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1428, z póź. zm.)



3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Ślemień.

55:
Zarządzenie wchodziwżycie z dniem podjęcia.



WÓJT GMINY
NIUw ŚLEMIE J

pow. żywiecki- woj. śląskie
Załączniknr 1

do zarządzenia nr 0050.63.2022
Wójta Gminy Ślemień
zdnia 6 maja 2022r.

Wójt Gminy Ślemień

dnia 6 maja 2022r.
ogłasza konkursy na kandydatów na stanowisko dyrektora:

Przedszkola Publicznego w Ślemieniu

adres placówki: 34-323 Ślemień,ul. Spacerowa3 oraz
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu

adres placówki: 34-323 Ślemień, ul. Spacerowa 3

I. Do konkursu możeprzystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu

Ministra Edukacji Narodowejz dnia11 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

ponadpodstawowejoraz publicznej placówce ((t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1449,z póź. zm.)

Il. Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju

publicznego przedszkola lub placówki publicznej;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności

informacjęo:
- 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,

3) Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

a) imię (imiona), nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) obywatelstwo,

d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów,

potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2:

świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów

potwierdzających okres zatrudnienia;



5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów,

potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia

studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów

magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu

zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania

oświatą,

6) w przypadku cudzoziemca — poświadczoną przez kandydata za zgodnośćz oryginałem

kopię

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w
ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (t.j. Dz. U.z 2021 r., poz. 672,
ze zm.) lub

- dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub

jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego

języka polskiego

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia

lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowinie toczy się postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 289, z póź. zm.),

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowawart. 7 ust. 1 i 3a ustawy z

dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów

bezpieczeństwa państwaz lat 1944 — 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2020
r., poz. 2141, oraz z 2021 r., poz. 255 i 464, z póź. zm.) — w przypadku kandydata na
dyrektora publicznego przedszkola lub placówki publicznej urodzonego przed dniem
1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego — w przypadku nauczyciela,



13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie karty oceny pracy lub

oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
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 (t.j. Dz.
U. z 2021 r., poz. 1762, z póź zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowaw art. 276
ust. I ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawoo szkolnictwie wyższym i nauce(t.j. Dz.
U. z 2021 r., poz.478i 619 z póź. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art.
140 ust. 1 ustawy z dnia27 lipca 2005 r. — Prawoo szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z
2017,poz. 2183, z póź. zm.) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnychi korzysta z

pełni praw publicznych.

u.

Iv.

VI.

VII.

VIII.

Oferty należy składać do: Urzędu Gminy Ślemień, ul. Krakowska 148, 34-323
Ślemień w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na
stanowisko dyrektora” z podaniem nazwy przedszkola, placówki publicznej,
których konkurs dotyczy oraz imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, nr
telefonu kontaktowego kandydata w terminie do 30 maja 2022 r. do godz. 12:00.
'W przypadku nadania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy
Ślemień.

Nie dopuszczasię składania ofert w postaci elektronicznej.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci
zostaną powiadomieni indywidualnie.

Na żądanie organu prowadzącego Przedszkole Publiczne w Ślemieniu oraz
Szkolne schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu kandydat ma obowiązek
przedstawienia oryginałów dokumentów, o których mowa w dziele II pkt. 4-7,
12.13:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy
Ślemień.

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.



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

'W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy — zgodniezart. 13 ust.1 i ust. 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r.,Nr 119,s. 1), zwanegodalej w skrócie „RODO”, iż:

I.Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ślemień z siedzibą przy ul.
Krakowskiej 148, 34-323 Ślemień, tel. 33 865 40 98, e-mail: ugslemienGQugslemien.ig.pl

IL.Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Jerzego Szostaka, z którym może się
Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1. pod adresem poczty elektronicznej: iod(slemien.pl
2. pisemnie naadres siedziby Administratora.

II1.Podstawa prawnai cele przetwarzania danych osobowych.

I. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa sięw związku zrealizacją. zadań własnych bądź
zleconych Gminie Ślemień określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 6-10d ustawy
o samorządzie gminnym, w celu realizacji przysługujących gminie uprawnień, bądź spełnienia przez
gminę

2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub
do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV.Odbiorcy danych osobowych.

Danenie będą przekazywane innym podmiotom,z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na
podstawie przepisów prawa.

V.Okres przechowywania danych osobowych.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie
w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że
przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI.Prawaosób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3. usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez

Panią/Pana zgody,



4. przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej
przez Pani/Pana zgody, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych.

VII.Prawo do cofnięcia zgody.

1. Tam,gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan
prawo nie wyrazić zgody, awprzypadku

—
jej wcześniejszego wyrażenia,do cofnięcia zgody.

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danychosobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest PrezesUrzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

IX.Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danychosobowych.

l. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
0. ustawowym,
I. umownym,
2. warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

I. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie
będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami
przewidzianymi przepisami prawa.

2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, anie poda Pani/Pan swoich danych,nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy,a nie poda Pani/Pan swoich

danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowenie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowanyi nie będą profilowane.

Informujemy również, że budynek Urzędu Gminy w Ślemieniu usytuowany przy ul. Krakowskiej 148 jestcałodobowo monitorowany wizyjnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz ochronyosób i mienia. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Ślemieniu,a ich przetwarzanie odbywasię zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm. i art. 114
ustawy z 10 maja 2018, o ochronie danych osobowych Dz.U.z 2018 r. poz.1000 z późn zm.).


