
 
Zarz�d Powiatu w Sanoku ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów: 
Zespołu Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku i Bursy Szkolnej w Sanoku 
 
1. Do konkursu mo�e przyst�pi� osoba, która spełnia wymagania § 1 rozporz�dzenia Ministra 

Edukacji Narodowej  z dnia 27 pa�dziernika 2009 r. w sprawie wymaga�, jakim powinna 
odpowiada� osoba zajmuj�ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze  
w poszczególnych typach  publicznych szkół i  rodzajach publicznych placówek (Dz. U.  
Nr 184, poz. 1436). 

2. Oferty osób przyst�puj�cych do konkursu powinny zawiera�: 
1) uzasadnienie przyst�pienia do konkursu oraz koncepcj� funkcjonowania i rozwoju 

szkoły; 
2) po�wiadczon� przez kandydata za zgodno�� z oryginałem kopi� dowodu osobistego 

lub inny dokument potwierdzaj�cy to�samo�� oraz po�wiadczaj�cy obywatelstwo 
kandydata; 

3) �yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj�cy w szczególno�ci 
informacj� o: 
-  co najmniej pi�cioletnim sta�u pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, 
-  co najmniej pi�cioletni  sta� pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela 
akademickiego, 

- co najmniej pi�cioletni sta� pracy , w tym dwuletni  sta� pracy na stanowisku 
kierowniczym – w przypadku  osoby  nieb�d�cej nauczycielem; 

4) oryginały lub po�wiadczone przez kandydata za zgodno�� z oryginałem kopie 
dokumentów potwierdzaj�cych posiadanie wymaganego sta�u pracy, o którym mowa 
w ust.2  pkt 3;  

5) oryginały lub po�wiadczone przez kandydata za zgodno�� z oryginałem kopie 
dokumentów potwierdzaj�cych posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym 
dyplomu uko�czenia studiów wy�szych lub �wiadectwa uko�czenia studiów 
podyplomowych z zakresu zarz�dzania albo �wiadectwo uko�czenia kursu 
kwalifikacyjnego z zakresu zarz�dzania o�wiat�; 

6) za�wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza� zdrowotnych do wykonywania 
pracy na stanowisku kierowniczym; 

7) o�wiadczenie, �e przeciwko kandydatowi nie toczy si� post�powanie karne, 
post�powanie dyscyplinarne lub post�powanie o ubezwłasnowolnienie; 

8) o�wiadczenie, �e kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umy�lne 
przest�pstwo lub umy�lne przest�pstwo skarbowe; 

9) o�wiadczenie, �e kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji zwi�zanych  
z dysponowaniem �rodkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialno�ci za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz.114, z pó�n. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, 
poz. 148, z pó�n. zm.); 

10) o�wiadczenie o dopełnieniu obowi�zku, o którym mowa  art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy  
z dnia 18 pa�dziernika 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów 
bezpiecze�stwa pa�stwa z lat 1994-1990 oraz tre�ci tych dokumentów (Dz.U.  
z 2007 r. Nr 63, poz.425, z pó�n. zm.);  

11) oryginał lub po�wiadczone przez kandydata za zgodno�� z oryginałem kopi� aktu 
nadania stopnia  nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku 
nauczyciela; 



12) oryginał lub po�wiadczone przez kandydata za zgodno�� z oryginałem kopi� karty 
oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego- w przypadku nauczyciela i nauczyciela 
akademickiego; 

13) o�wiadczenie, �e kandydat nie był karany kar� dyscyplinarn�, o której mowa w art. 76 
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz.674, z póz. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  
o szkolnictwie wy�szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó�n. zm.) – w przypadku 
nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 

14) o�wiadczenie, �e kandydat ma pełn� zdolno�� do czynno�ci prawnych i korzystania  
z pełni praw publicznych- w przypadku osoby nieb�d�cej nauczycielem; 

15) o�wiadczenie, �e kandydat wyra�a zgod� na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z ustaw� z dnia 29 sierpnia 1997r. 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 składa� w zamkni�tych kopertach z podanym adresem zwrotnym  

i dopiskiem „Konkurs- ZS Nr 2” lub „ Konkurs- BS”  do dnia 02 lipca 2010r. na adres: 
Starostwo Powiatowe w Sanoku, 38-500 Sanok ul. Rynek 1. 

 
 
4.  O terminie i miejscu przeprowadzenia post�powania konkursowego kandydaci zostan� 

powiadomieni indywidualnie. 
 
5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarz�d Powiatu w Sanoku. 
       


