ZARZĄD ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO STO W WARSZAWIE
dnia 10.09.2018
OGŁASZA KONKURS
NA KANDYDATA NA STANOWISKO
DYREKTORA
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
1) Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie.
2) Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie (planowane uruchomienie w roku szkolnym 2019/2020).
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
a) wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania, ekonomii lub nauk społecznych (mile widziany stopień naukowy);
b) doświadczenie w pracy oświatowej lub dydaktycznej – minimum 10 lat;
c) doświadczenie we współpracy z jednostkami doskonalenia zawodowego nauczycieli;
d) doświadczenie w administrowaniu strukturami sieciowymi;
e) doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej;
f) pożądane zdolności komunikacyjne i interpersonalne.
3) Oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju
szkoły podstawowej oraz liceum;
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela;
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby
niebędącej nauczycielem;
c) oświadczenie zawierające następujące dane osoby kandydata:
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
- numer telefonu do kontaktu;
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające
okres zatrudnienia;
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym: dyplomu ukończenia
studiów wyższych, świadectw/a ukończenia studiów podyplomowych, i w przypadku
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osób posiadających stopień naukowy dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia
doktora;
poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 445 , z 2015 r. poz. 1132 oraz
z 2017 r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemca;
poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;
oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 i 2110 oraz z 2018 r. poz.1000);
poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
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 2018 r. poz. 967) lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego;
Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych.

Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana NowakaJeziorańskiego nr 1 STO w Warszawie przy ul. Polinezyjskiej 10a w Warszawie, w zamkniętych
kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs”
(podać informacje do Zarządu SKT nr. 21) w terminie do 21.09.2018 do godz. 15.00.

