
Ucbvala Nr.......ąs,,rols
z2r.ado PoM.lu B,DiguoaóFliĘo

, i"L Ąo\Ńł\§\a_ ,nli.

s §pnłi. oglo*li. konkuBu n, sr.nołiśko dyr.kloE Powi.lwego ceDrnn Eduk,cji
w K.EiqŃi GóPĄ !L P.pi.ż! J.n. P.fb rr 17.

Na Fdst §ie an. j2 Et,l usrały z .tDja 5 @N€ 1998 L o soź4dże poŃlróśrn
U. Dż.U, z 2ol7 r, poz, 1868 z Ńa, h,). an,6] uśl. ] utał} z fuj5 ll stycaia 2017 L
PĘPo ośyialowe (1j- Dz-U, z 2011 l., poz- 59 z p6:m- n,J oE § l Rożpoźą.lz€nia MinisEa
Eduracji Naiodowej z dnia ll sieĘnjł 2ol7 r w spraMe eedeinu Lotr}uśu .a slam§isko
dyrckoń publim€go pźldgłolą pŃl'.mj gLoły podśżms€j. publi@j śzl(ó
ponadpodslawow€j lub publicaej pl&ółłi o@ tryb pacy konisji koŃtNw€j (DzU, z 20l 7 i,
poz, l537), rchwala się. @ naięluje:

§l(Łł6u się konkuB B sL@M*o dytltoB lNiarowgo ce.tm Edu}eji ł Kejsrc.i Góre.
ul, }apież Jana Pawła lI l?,

§2
TFś oelo*nia o lroDk6ie. o kórJm mow w § l slamvi z]ą.ait do nini.j*j eh§,ly.

§]
Infomrcja o ogłoszniu koŃBu zosl ie miesz.zónh n^ sircnie inteńetowej Powiatu
Kmimogóśkiego. w BiUl€łDie Infomcii Plblicaei o@ @ lablicy infom&yjń.j simśM
Pouń'o\€ao pm ul, wl, Bbni.w§ticPo l5 vx j eicótr,

§4
lłJkomlie uctł"b !ół,eż §,ę sl oT,e kan.mo8otrkimu,

§5
Uch§,r]. wcbodzi w łci. z dniem Dodjęcia

J

Małgorżala Kżyszkosska

stóm l z 6 lchvały %.adu l'owiab (miennoBoBkieso * spń*is ógJosBia olfu€lp lon*uńu
fuoyi§ko dyEkl@ Powi&wgso canfu Edukżcji w Kmi€nnej olrz. ul. Papi.źr JŃ P.*li ll 17



UZASADNIDM!|

do Uch,.tv Nr.-..BłiDots z.źłdn Po,i,lu Klniqno!óBlticqo, a"ir lQ. un.ćOlSc,

)i podM§j: d. ]2 L(l cl!R] 2 dnia 5 cZNu t998 L o woździ€ po\ialo§nni bl /2ó ]l-ń/- l3o8 / oożn, h,l eo p,,wdl j .'1 Lołdje .djk po{m o\r"'^, (
plćpFd| pmno J 63 d,, r t.Es / rlniJ l l sD(/nE 20l / l - l,ąqo o,wialotrc (n/ |

l :ol1 l rn]. 'q l poÓ h,) mos,, ż! ladldżb M .lżloqisko dtRLbE ,żIu:! lub ptJfńsli
oś§iaio§€j B}łdia się w dmdz *onr6[ Ńaiomian § t Rozłoźądżenia Mi;iśh 'Edukac.ii

N&odorcj z dnia li sierpnia 2oI7 ., s spnvie EaulmiDu konilE; M sbowsko d}rcho;plblrĄcFo,ptrd.zlo'a nJb,icz ej sztoŃ mdasoqe|, r,b.icJeiszłol\ |onldMqJlośeJ l ,bpubl,! 4el plrówli oż ĘbU peJ \om,r,lotrtuMwel,D/,U." lol1l pLti87lpażń'n,
ol6la !o po*Uo 7,*reEć ollovenic o lonlui€

2018iwspdri€og|omni.
w Kałi€nnej cóź.. trl. P.picż.

W eią,.ku z uplyven w d.iu
Powialowćgo c€ótum EdŃ&ji
dtrehoź placółlł ośsiabwei,

konkuBu ,. ,tlno$isko Po*iliox,.go cen!rum

]l sierPnja 2018 r, okresu Ńwieźenia nmowiska dyrt(lor.
w Kmn€nnej Góże koniech€ j€st ł oni€nie kedydala na

slfum /.7 D U s,^ ZudU Po-iJ" koń,;-P;łG " .p*" P otl.,-" i" .NM"goT."r"^"
(.nhm Ldurnciiw t.tr,łRiU"* 

"l rap,* l-" ei"u rl,z,



'hłącTik 
Nl l do U.h§ały Nl , Bfćo ls

arZdu Po" iafu lmicnnop"ul,clo
,d-; lo\s?lNn Tli, -

za.ząd Powiatu Kamietnogó.§Li.go
Ęt'sa koiktrn n2 sluotiśko

dyrcl(ton Powiłtm€go cenrium tdtrLrcii
B Kamieln.j Gióre, ul P.pieża Jut Pa*t, ll 17.

l. D,o konkuBu moź. p..łstąPić ofuba, króĄ sp.ltri. *Tbag,.h okr.ślon. r Rozporż9daniuMiIi:h lduk.ji Namdfr.i 2 d.i, ll ri.Ętri. ż0l8 i *.pHl'e B,h;g,ń.'i.linpNirn, odposi,d.ć Mb, ajEoiąq (..ołi!ło dtElt:ron oż hn.3bnnf,klóki.bni* * publirI)n pź.d9loi;. pub[o..j rol; podlt ro*.j. publicD.j ętolc
poDtdpod§l.*o*.j oE publie.€j pl.ców.. (DZU. z 2or7 r. , poL l59i,lj,|

!, \M4cicl fi,doqmt |UbdĘlmoq l, koń §Fłn,a lącmie ŃiPUFN \ma!mi.,|j po.iad. l§ts7bJcni€ s/u i Md ź§odos magl,Ę. magiśe; in4nr, lub
równoźędny, ofu pźygóroweie pdagogiczne i Ńalifik;je do 4."*-i, simo*i,t"
roUc7yciela ! Po*ialos.vh cenfu Edułacii:], JUnc4l fuż fu lub sruoE podĘlońU*e. / żl,ffiU urz4dżrfld albo łbl§llifił'tqn! z Dł6u z6rż4d,aia oś\iaąl posidd! o mjmnĘ piNiolehi r|!z pń.) D€ddgosime| qd sĘno§htu nauc4.,.la lub

,. pięcióIehi slaź piey ,lyd,ttyca€j óa §lanoŃsku nauczy;kla!ładenickie8o; 
-

4) Pred pr4,śąpienićE do ko.Iu6u M slinowjs&o dyEkro6 uysłźł co ;jmi€j doba
mefu pmc! $ olmie Gkfich pŃiu 1,1 pmt lub po^t)W &cńę órcblu
/J\odosceu s olBie,6lfuieeu Dlu 5lbo q pźyFdlu nauc^.ielJ alżdemiclłelo
poz},1yMą oc€nę !r&y w okresie osrabich caeEch lai pńcy w szlole łfższ€jl5) spełnia w!runti zdrcwobe niezĘdne do Ęko;ylveia pnćy na sralowisku

ó' mJ F-]rĘ żdolń.i domNipmM)ch,lomfu / F"łn, rE* publica)ch:Ą n c b)l Pms.n(nic u]kĘnJ kn dFCrTliM.]. ó lbśl mo*. * d 76 Un I UnJ*)
z dnia 26 slycaia 1932 r, (łrla Nauczy.ieta (tj. Dz,U, 2 2ó17 r. Póz. l1a9 z póż;.
a.). a w pzyTa{tłu nauczyciela aładeni.łiego *aĘ dy$r?linm4 o klóEj .D\rat , I40 uś, l Uq*) / dlia ż/ hpcź żoo5 r, _ p€só U s^olnicu\ic §\/\4m
.l,i, D?U, /,'ol7 l, pó/ 2l8l / poA, n,l, ofu n,. b4 sie pm,§to n,(mu
po9tępowie dyscplinańe:

8) nic byl skMny prawońocnyn slrokiem a myślne pmsęPstwo lub umyślne
pPśĘpśwo śłłbo*e:

ol e (eĄ !e plh,slo ni.mu posr<F6sJnie o pfhl{Fl*o iis e / o\l'/cnia
publicaeeo:

|0) nic hJl icfu) /olŁe1 pelnień,J fuLcii /l"2)ch / dJ§po,óqJiel, {od(d
publl.mym. o ('ónm fioM *,d i| Ń, l ph 4 Ńs! / dniJ 17 rfuInia 2oo,1 l
o c]policd7a]nNiZ nffrńie dlspliny n;o$l publi.óvch |,J i},l', /,]0t /,
P, l]ll2ńź}zm):

s*-,@l..-"," 
"*m5o ri*"^" m

shnoŃśko dyrłbB Powialow.Bo cshn Edu*źc.i' * (MioŃ c,,,Ą ul, Papi.a 
' 

a P;\ł, II l 7,



7, oŃb, l iebfuea fuj4ce em.tlo,d"pMia,dclnie %tępL ace s,}1 Ja ia,ll p.\iMJ ob)Mk|$o polstie, / rym f w}moc l<n nic dolyc.] obwnth pful*
cż]onko*§fuch l Dii FurepElr,ei. p,ńvq cżoń],;\§Uch l @peiliic8o Pore/mi.n,J
o wulnJm Hfud]U (l TIA) fu. no\r ó f@p.iskin ob.^* c".1oa".a- "-Kontćdcń(ji se]cffiki.|.

2l pJladd vĄl.fukde ĘM l lyfu' /źsoio[} ńJtLlel, naglsĘr i yńiel ]ub

1l 
ry]]idj io MJmiej plRioleĘ w pfuJ, q l.n co mimnĘ dluleb,.@ pm na

.j ne,b!4 5Ę oaiiro nel poyemw. o bźeJępwo { 8Eę / o"^Ęniapubłraego lub pcĘpowe,e dv*rctin cś) Ulonml .fudia "yoo luu q,,J,o pod\plomoqo ż arBU ź.adaia a]bo kBL§aIl]k&}iny / a[Fu arz4dldia os§rau:
6] §pehiJ 

, 
uafu i /d,otrohe niezbedne do *}Lon}nlfu L p-.!) n) sfuo\,.LL

1l) w pźypadku cudzoziemca
na ?Ągr.€h ó|oBślonych w
(rj. DLu- z20ll r pz.224

poldd" miomo\ ie7yJ polsuego polsiadcz.ną
6lźW. / Jnia 7 pżżnemlM lg}) r, o FŻ]|\U Do|\tln|

z rŃŻj n.r.

prAlępsl$o lub m!ślre

żwiąaych 2 dyśponos ieb śrc&mi
l pl1.4 6t q} 2 dóia 17 Erudnia 2oo4 r
fi@gjw publicaych (l,i, D7-U. z 20] 7 r.

7) ma p.ln4 /dolno*dócĄmór, pEM)lh itonv/pelni3) nie b)l st@) pra*omhyD q}ToŃcĘ ź M}ślm
p.61ępNo sł,rboE;

o) ńie byl rardy z€}żem pelnlenia funłc|
nublilayni, o kbrym ńoM § d. ]l trśL
o odpoviedzialnoŁi a @nic dy$ypliny
poz l3ll 2Ńdm,):

l0' q pźypadtu cudózicńcd po"ioda /nąomo$ je4la m|ski.co posl'doc/oĘ
fu Aadah_olfśloĄch L 6EMe / dnia i pdżZ;m'b loo,] ,. i;|1l, p","lń
l|i.Dzu ż2oll J. vŁ2Ż4 z!a.fu,

], st lo§iśko dyĘkon Foż zinwać óMid:
l, fu{4!rc niarc\ąJ ,ut alpt-o*,1. ul,udnjon} n. "bow[Lu s)md$jąc)mlwlifił,cJ, p€d.aońcay.h w uedzi€ órg u adDinhh&tr uado"PJ lu;lofli]ńóvi4\ cmU@ tdutdii AĄs§cmJ. t.nn"l*J io^i.ii li^nin*tl,r

i oĘgo*lch lonkjieeni@qnKh lub-) 0ad!Ą(iel r,MoW&J |ub d}plomoqfu) urlorńW) lub 7wolruonJ / obos ąaU§sd,]./e a pfuy m pod.bM. paphos usbw / druc 2] fuJ" lagi l, o /w ą4€cnżĘodoqfch (DzU, ż 20 t 5 r poz,I88l,
sF'ln'Jiacy v}msfu,a olEilooe w o/poźda I Z $rj4r,fm srmoBu posicddi' .o

mihniei dobFJ Rny pE$ a]bo po/y|} Mci ećny doDbk;ałodosció'

IL of.rry o§ób sp.lbiającycb *łn,a!ni! Do*irny 2sicr.ćll, użedrieni. pzystąl,enia dU rmruN ofu lonccFje funtlioDosfua i m^.ru
PohJbq€eo cc!b@ Edurł]l s /@iennej GóPc:/, 
^cDr}§ 

/ Upi*m pkbięJ pmcv Aodos.J,Zwimj:}§ q *ZBdno*i lome]ęo:
_ sb DE.) pcd,tsoBichej l plpadkx fuJó!,eL,_.@ pBc\ d)d,rDcacJ * prlrTqttlu fuUcĄ cicla 3ladmiclucgó,

(_fi.!,? ó l .Ńab^/sud P.-ń K."*.".Fł.eo; .r^n o ^.".,.." ",qiń§rod)mll.ń Po*iab*8o acnM Ldu].acJ,l K ,enn.J(Jó*,ul ru9i"^;* ri"łu ll l



sl4żu practj v tym slaźu rmcy na stanowistu kieoMicąn - w pźypanlu osoby ni€
Ędąccj @zyciel.n;

3. oświ.rtcćnie Zwimją.e m§Ępujq. dtr ŃboĘ tadydata: imię (imiona) i n4§i.ło,
dłę i niej*e urcdz€nią obryal€lśwo. niej* di6zk ia (adrB do łoGpondeocji):

4. pośMadcane p!@ kfudydaia -a zgóĄŃść 2 oryeinalen kopii dokmeniów
potwisdają.Fh pósiadąie syna$reEo stażu pńcy (świadrctw p@y. aś§.iadcai
o ZtudDi.niu lub innych dotĘenów FNic.dająlvch okB utiuóieda):

5- pośsiadcbńe pla t ndydat A 4ąnŃł z orrgin lem kopii {tokwenló§,
poNicrdżj+ych posiaddje ł}mgoego $Tksźalenią w t ń d},plonu ukończnia
śldiów *}ż9ych lub świadectvo ulońcEnia studiós podyplonóĘch z Z]{J€su
Zr24dfuia albo śviarteciw o ułoń@iu tm! k§żrifika.rjneEo z zfuśl ?Ń4l2Ąia

ó. pośMadcbre plP t ndydata D 4oĄŃsź z oryginaień łopii dokummfu
póeier,lającćgo znajoność jęZyka polskj€go. o klórym ńowa w ustlsie ż dnia ?
p,d,kmika laq9 r o i§7yku ń[ri. io, u ) zol l ., p", .,4 2 Ńa 4,1 s pr4padlu

7, poś§iadcane plu kaódala ż zgodmść z oryginalem kopii aś§i.dcaia lc*ffitieso
_ obmlu orai$!Lui /droqo§l)lhdo$ku)$ iapźc, na §boqlla Ńeloqic4Tó o.slMc/efoe..,e p6lkko LfrdJdatowi l ie,Gry $ć po,!śpo*aie o p*(ĘP,fuo \igde

/ G\J-fniJ publif meao lub FxĘpowie d} $}TlL,n(.
9. oświldcćoie. że k3 dydd nie byI skaay PE*ommjń *}rckićn a nrślnc

prćsĘpsNo lub myŚlne preĘpś§o skarto*ei
l0, oświadczenie, że (mdydat nie był kffiy zr(&€m pe|nienia funtcji iąaych

żJ},ponóWieD $qilmi publ,ca}mi. o l,órrfi moła *,n, ll Bl, l pl' 4 bl.$t
z ói6 17 srudn,d,2oo4 l, o odposicdżi.]n0ii ż lDrurnh dy*yTlin} finans
publcaych [-j. DzU, z 2ol7 r , Fz l3'l I zpó|a. n)i

l l , oświadcrenj€ o dop€łricniu obowiązlu. o klóryT mowa w an. 7 ut,l i usi 3a ustat} 2 dni!
13 pźdżemika 2006 r ó ujamimiu inlomeji o dotM€nlach oĘ ów bezpieczfuNa
pa]ń51*€ ż lar 1944 1990o@o §e,ąi tych dołMfuńw (i.r}z.U.z201.1r,pĄL)lŃ
z Ńźn. n.) - * przypsdku kandyd,ia M dye\:ros umdzonęo prżed dnim t sierpnia

12- pośMadcbną pż.z khdydalŹ Z zgod@ść z oryginalen kopię attu nadaia stop.ia
Buczyciela niaowegó lub d}"lomoweego w prż}pad*u mlcłći€lalj pośliadcfu.ą pżz kedydlra u zgód.Gść z o.yBindm topię kany (fuy pm, lub rcn}
doóbłu asodomgo ł przy!ąllu mczyciela i mŃłci€l! at demictiegó;

14, oświadcai€. żc kodydat nie byl kgmy kaĘ dyscrllincną. o kóĄ nowa w an, 76 uś,l
usia*l/ ż dnia 2ó styćmia 1982 .. Kaita Nauczyciela (!j, DZU . z2ol1 l, |ńz. 1]a9 żpób.n)lubld 1,oŃ, l Bbł, zdfua27 hp€ 2oo5 r, _ pBgo o vloln,ct§ic q!§}m
|l ). oz-lJ - zżol7 r. pozżl8]zńd n).

l5, ośvi.dcznie, ż€ łfudydat ma peĘ zdolnoś do czrmoś.i pEMrth i torżysta 2 pclni Flw
16. oświadlznić. ż łmdydat *!6ża zaodę m pretĘmie sBoich drnycb Nbo§ach

4odni€ z Blawą z dnia 29 sieĘda l97 . o GhD.ie dmych ó9bouych (j, DzU
z 2016 r.. p" 922 z Ńlżj. m-J § celeh papó$€dł.ia ko uN na fuo\i§ko

Na ządmie u8fuu prcMdącegó placówl.ę. kmdydat obowiąfuy jesr pmdstawić óryginĄ
dokmćnlów o kórych moM w pk, 4-7, l2l3.

sh* | n,
n@*isko d}ftkM Poyi&}lsó c"ntlĘ Eduk_ji * Kmicon;j Gj*. ut e,piaa rm ri*ł, ll l r



l[l. oieĄ nź]rJ suadac q an nieD.h Lopefuch / FdłJm adFfm Nob]ń i |.1.1o!
lo!btT9) l dopiśllfl -ańr.^ "" 

nmłi\^o tĘĘho.a Popifułąo calrun E fula.ji
9 K@jenn.i cóa". $ t.m e do dn,,25 n.j.2ol8I_ do godz l2o oleń! moba
"kl,rlni o$b,iie * Kfuelaii ogólnej slŃJ Powalo*elo \ Kmicmci Uóla,.

. wł. Broóieskiego ]5. Iub dmsą !@zlovq na.drss Dę.tu *skany Bfrej (liczi się data

Iv. \ ie dupu*a 5,e suad 'J olśn * lofuŃ(lelhrcJej,

v. KónkB pż€prcMdzi

vI. o tcminie i niejru prżgprc§€dżnj! loś9powia
powiadooieni indyTidM]nic. y fomie Di9mrei.

komis]J lonlu$wa po§!]M pw zżĘĄd Po*iaŃ

koŃuMseAo Led],dacl ashą

l , J@sław 6ęhó.ys

2, Malgou la Krłszkow§ka

3- Ma.iuz Mućwicki

S ,."n oyi9xo dyrekbB PowjabŃ.Bo c.nfu Fjułxjj * Kmigńj Gią ul r,p;czz raa ri*ł, lr l z,


