
ZARZĄDZENIE  NR 90 / 2021 

Prezydenta Miasta Głogowa  

z dnia 12.05.2021 roku 

 

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora:  Przedszkola 

Publicznego  Nr 19 w Głogowie „Bajka” ul. Plutona 3, 67-200 Głogów oraz Szkoły Podstawowej 

nr 11 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Gwiaździsta 2, 67-200 Głogów. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

2020 poz. 713 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. – Prawo oświatowe (t.j. DZ. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) 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. 2017, poz. 1587 ze zm.)  zarządzam 

co następuje:   

    § 1 

Ogłaszam konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora: Przedszkola Publicznego  Nr 19  

w Głogowie „Bajka” ul. Plutona 3, 67-200 Głogów oraz Szkoły Podstawowej nr 11 im. Polskich 

Olimpijczyków, ul. Gwiaździsta 2, 67-200 Głogów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

     § 2 

Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3 

Postępowania konkursowe zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi  

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku 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. 2017, 

poz. 1587 ze zm.) 

§ 4 

Ogłoszenia o konkursach zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  

w Głogowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głogowie www.glogow.pl, na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty 

we Wrocławiu.  

§ 5 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu 

Miejskiego w Głogowie.  

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Prezydent Miasta Głogowa  

             Rafael Rokaszewicz  

 

Dokument Nr 3897/05/2021/WE został podpisany podpisem elektronicznym przez Prezydenta Miasta Głogowa -  
Rafaela Rokaszewicza. 

http://www.glogow.pl/


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2021 
PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA 
z dnia 12.05.2021  r. 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

z dnia 12.05.2021 r. 

Prezydent Miasta Głogowa 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w: 

 

1. Przedszkolu Publicznym  Nr 19 w Głogowie „Bajka” ul. Plutona 3, 67-200 Głogów  

2. Szkole Podstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Gwiaździsta 2, 67-200 Głogów. 

 

Organ prowadzący szkoły podstawowe i przedszkola publiczne: Gmina Miejska Głogów,  

Rynek 10, 67-200 Głogów. 

 

Nazwa i adres szkół podstawowych i przedszkoli publicznych, których konkursy dotyczą: 

1. Przedszkolu Publicznym  Nr 19 w Głogowie „Bajka” ul. Plutona 3, 67-200 Głogów  

2. Szkole Podstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Gwiaździsta 2, 67-200 Głogów. 

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w  § 1 lub  

§ 2 lub § 6 oraz w § 12 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 ponadpodstawowej oraz publicznej placówce 

(Dz. U. z 2017 r.,poz. 1597 z późn. zm.). 

2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 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 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu 

muszą zawierać: 

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju 

publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki; 

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację 

o: 

– 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, 

c)  oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: 

– imię (imiona) i nazwisko, 

– datę i miejsce urodzenia, 



– obywatelstwo, 

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),  

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 

potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: 

świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów 

potwierdzających okres zatrudnienia, 

e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 

potwierdzające 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, 

f) w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem 

kopie: 

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie  

z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub 

- dyplomu 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, 

g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia 

lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy  

na stanowisku kierowniczym, 

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, 

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

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

j) 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 późn. zm.), 

k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa  w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy 

z dnia 18 października 2006 r.  o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020 

r., poz. 2141 z późń. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły 

urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. 

l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia 

nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela, 

m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub 

oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, 

n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, 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 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) 

lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), lub karą 

dyscyplinarną, o której mowa w 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.), 

o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni 

praw publicznych. 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem oraz 

adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - KONKURS NA 

STANOWISKO DYREKTORA” z nazwą placówki,  której konkurs dotyczy w Kancelarii 

Ogólnej Urzędu Miejskiego w Głogowie, 67-200 Głogów, Rynek 10 (pokój Nr 1, parter) 

w terminie do dnia 2 czerwca 2021 r. do godz. 12.00 

4. Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę wpływu do Kancelarii Ogólnej 

Urzędu Miejskiego w Głogowie. 

5. Oferty, które wpłyną po terminie określonym w pkt 3 nie będą rozpatrywane. 

6. Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej za pośrednictwem 

elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Głogowie, na platformie 

ePUAP, która dostępna jest pod adresem: /iv9490xtvc/skrytka. Oferta składana  

w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać 

elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.  

7. Z uwagi na realizację zadań w zakresie działalności związanej z wychowaniem, 

edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, osoba 

wyłoniona do zatrudnienia będzie sprawdzana w Rejestrze Sprawców na Tle 

Seksualnym zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu 

zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152 tj.). 

8. Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub 

publiczna placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,  

o których mowa w pkt. 2 lit. d-g, k i l. 

9. Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane zarządzeniem przez 

Prezydenta Miasta Głogowa. O terminach i miejscach przeprowadzenia postępowań 

konkursowych kandydaci zostaną poinformowani  indywidualnie na piśmie. 

10. 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. 

11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że: 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a


a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa  

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów, adres  

e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl, tel. +48 76 72 65 401; 

b) wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem 

iod@glogow.um.gov.pl, pod numerem telefonu +48 76 72 65 471 lub pisemnie  

na adres siedziby, wskazany powyżej; 

- przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu 

niezbędnym do przeprowadzenia procedury konkursowej na dyrektora  

na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi, w związku z  §1 ust. 2 pkt 4) oraz  

ust. 4 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, poz. 1587); 

- art. 6 ust. 1 lit f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających  

z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; 

c) prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora - wykazanie faktów, 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; 

d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony wg kategorii 

archiwalnej B5 (5 lat licząc od stycznia następnego roku po zakończeniu konkursu) 

zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 styczna 2011 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

e) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: 

- Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta, 

- upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie,  

- podmioty współpracujące z Gminą Miejską Głogów na podstawie umów 

powierzenia, w szczególności: firma prawnicza – Kancelaria Radcy Prawnego 

(Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Głogowie, ul. Kotlarska 5), firma 

informatyczna wykonująca serwis oprogramowania - Wasko S.A.,  

ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice; 

f) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym  

na podstawie przepisów prawa; 

g) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do: 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych, w zakresie określonym w art.  

15-21 RODO; 

mailto:iod@glogow.um.gov.pl


h) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana 

zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego 

naruszenia (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - adres: Stawki 2,  

00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO; 

i) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz  

jest warunkiem przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora. 

 


