
w6jr Gminy l,ubomino
oglrs2r konkuB.! stanowtko D"vrcktorr

szkolv Po&hwo*ej * wilczkovic, wilczkowo ?3,ll-l3s Lnbomino

PotleNopt@na: art. 63 6t lA ustN! z.lnia 11 gtudnla 2016r PrNooi-iato\|e
(Dz U. z 2018r poz. 996 z piii. zh)

l. Do konkrBu hor. pzylrrDia osoba, kt6n sp€ld. rym.g.rir okrctlore pEcpi$ni:
RozpoEqdztni, Minnrn Edukrcji N.redow.j , doi. ll rierp . 20r? r w lpnrie
*y6l3,n, jlkim poninn. odporildr{ osob. zrjnuj{ca s.lmwLko dyrcktoF ooz
i!.. lronowirko kiere{dcze B prblicztryE pzcdszkolu, publieDcj skole
po&lanowejt publiemj szkole ponldpodsl,sowcj onz publi.znci p1..6w.. ( Dz U.
z 2011 a, poz 1597).

2. Oferl. osoby przr.tepuj+ej do totrkuBu powioo, aEi.ma:
l) uasadnienie przyslqpienia do konkBu oE ko.epcj9 nrtcjono*mia irezwju Szkoly

2) 2yciorys z opi*m p€ebiee! ptuy zwodowj, awimj4cy w %zeg6holci infomacje o:
- slazu pracy pedasoeicznej w pzypadku nauczyciela, albo
- stazu pracr" dyjaklycaej w przypadku bauczycielaa(ademickieso, albo
- sbzu prlcy. w tym stazu pry na sreowisku kieroMiczym w pzypadtu osoby
niebgdacej nauczycielemi

l) o6*iadcrni. awie@jqce idepujqce dan€ osobope kmdldah:
- imie (imional i nrwhko.
- darg i miejsce uodrenio.

' niersce micszlmia (ades do korespondencj i).
4) po3wiadczone pzcz kddrdala za zsodmst z oryginalem kopie dokment6w

potwierdzaj4cych posiaddie rymaSeego suu pracyj o ktdryn nowa w pkr. 2: iwiad{N
p6ct zaawiadcrci o ztfld.ieniu lub innlch dokumenr6w potwieldaj4cych orres

5) poSwiadczone pzcz tadydau u zgodrcsa z oryginalm kopi€ dokuhent6q
pot*ierdajqcycn posiad&ie *Tdasaeso wykszlaleni4 w tm d,"lom ukoncrnia
$diow u]izszych lub Swisdectwo ukoncznia t6u kwElifikacyjnego z ztJ*u
zaqdzdia oswiaq;

6) poaviadczonq pzez l(mdydara a zgodnola z o.ysinalem kopiq doklnentu
potwierdajqcego znajomoad j?yka polskiego, o kr6lym mowa w usuwie z dnia 7
pedzicmika 1999 r o jqzyku pokkim (Dz. U. z 2018 r poz. 9ul z pra. n. ) - w
PurpadLu .udaziemcai

7) losuiadczona prez kedydaa a zgodnosa z orysinal€m kopt za4wiadczenia lekaBkieso
o bEtu pzeciwskazan zdowohych do rykonlamia pmcy .a stdowisku kieromiczymt

8) o(wiadczenie. re prlciwko kodydatowi Die loczy si,i po gpoMnie o Dzestepslwo sciran.
z ostalreni! publicznego lub postepoweie dyscypli.mei

9) oiwiadczenie, ze kandydal nie byl staa, pawonocnym qloki.m a myJlne
tr&sttpslwo lub my3lnc pueslgpslwo sldbowe j

Io)oiwiadczenie,2€ tadyd.t nie byl kamy zkuen pclnienia lunkji aiqznycb z
dyspono*anien sodkmi publiczn)mi. o ktorrm mowa w an.3l ur. I pkt 4 usta*, z dnia
1? srudnia 2004 i o odpo*iedzialno&i z mrueenie dyscypli.y fin s6w publicaych
(Dz. U.z2018 i po2, 1458 z pom. a. )

Il) oswiadczenie o dopelnieniu obowiqzku, o trdryn nowa w sn. ? ur. I i usl. 3,A uslasl z
dnia l8 paidziemika 2006 r o ujaMieniu inlomcji o dokumentacb oreatu w



bezpiecrcnswa pairslwa z lar 194,1 - 1990 orz tc&i tych dokument6R (Dz U. z 2019 .
poz . 410 ) - w pzypadku lddydara na stanowisko dyEkloa urcdzon€Bo pzcd dniem I

l2)po3wiadcD.q pwz kmdydara a zgodno$ z orysi.alem kopiq attn nadmia sbpnia
nauczyciela mieowmeSo lub dyplofrowdeso w przypadku nauczycielal

I l) poiwiadc@lq pu cz lddydata a zgodnolt z oryginalm kopil karty oceny pr&y lub ceny
doobk! avodoweso w pr4rpadku nauczyciela i nauczyciela akademicki€sor

14) osNiEdczenie, 2e kndydar nie byl pnwomocnie ukardy kdq dysc)Tlinma, o kt6rej mowa
w an. 76 ust. I Nhsl z dnia 26 sryc2iia 1982 r, Kaia Nauczyciela (Dz. U. z 2013 r poz
967 z p62n. m.) lub w.n. 276 ut, I uiawy z dnia 20lip..2018 r - Pmwo o sztolnicl,ie
q2szym i hauce (Dz. U. z 2018 r poz. 1668 z p6Zn. h) - w pzypadlu nauczyciela i
muczyciela akademickiegoi

l5)ojwiadczenie, 2e kodrdal ha pel.q zdolnoSd do czymosci pamycb i kozysrl z pelDi

3. Olelty mlery .kr.d.a * amknigrych kopenrch z podirym .dEr.n mor.yn i
dopilki.h , Konku^ n, lrrmskko Dyrekrom Szkoh w Wil.zko$ie" w t ncclarii
Updu Cnin, Lubomiro, ul. Kopertrikr T- pok6j nr 1r.
w pzypadlu ofert pzesleych na odEs poczo*T ur4du decyduje dala $!bm ofeny do
U,9du Gminy Lubomino. Of.ny, l(16E udy.4l po uplylvie teminu, nie b$d4

\ie dopMa cilskladMra of.n * Iomiedelhnra.J

T.rhin lkldrni. ofcn nijl z dtrienlo mrjt 2019 oku.

Ko.l6 pzcpmwa.lzi konisja roiru&*a powoltu pzq W6jta cminy Lubonino,
kl6E8o sicdzibajes Uziil Gniny Lubodino, ul. Kopemika 7

O t$nini€ i micjscu pzcprowrdzeni. postepo*rnh konkuftowego k!ndldacizostann
poBildomicni indrridunlnie.

,T



Klauzula hfomacyjna dotyczqca

w Urzgdzie Gminy w Lubominie-

pEetwaru ania danych osobowych

nab6r na wolne slanowiska pracy

nrezhediych do r.r izcj prcca3urekruuci.
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Xlauzula informacyjna dotyczaca

w Uruedzie Gminy w Lubominie -
przetwarzania danych osobowych

nab6r na wolne stanowiska pracy

diu artudiioiia @q pu.chovlwais pza
orc {ynirajr., z pftpisdw p.'M Rozpozqdzenia P@.* R.dy Mini*6{ z
dnh 13 lra.ia 2011 r * s@f,tu indrurqi bmeraryjnej. rdidityd ueeoa,,.h
wyr.26a .ll o@ indruk.jiu !pE"i. oaanizac] zkG! eidaira adRtu
zakhdoqch(D: u 2011r 148 57zpdb zm)
w errpdku iiepzneda k,ndyd& do p6cy d.n. badq podr6!5, n €z*r@Emu

p,M 2ed.nia 3prodomii. (popr3w an a) danych Gobe1/d
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