
h)nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z

oskarżenia publicznego

i)nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami

publicznymi, o którym mowa w art.31ust.L pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2o04r.

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z

2005r. Nr L4,poz.1L ; poźn. zm).

2) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego

stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub

ukończył ko!egium nauczycielskie albo kolegium nauczycielskie języków obcych,

posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i

spełnia wymagania określone w ppkt b-i.

3) osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze

G os po d a rc zy m oraz Ko nfed e ra cj i Szwajca rski ej.

b) ukończyła studia magisterskie

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż

pracy na stanowisku klerowniczym

d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych

e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia

pu blicznego !ub postępowanie dyscyplinarne.

f) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt b,e,g,i

4) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku

wym agającym kwa lifi kacj i ped agogicznych zatru d niony w u rzędzie orga n u

administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum EdukacjiArtystycznej,

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej iokręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz

nauczyciel mianowany i dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku

świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja L991 r. o

związkach zawodowych (Dz.U. z2oaLr. Nr 79,poz. 854,z poźn zm.) spełniający

wymagania określone w pkt. 1 z wyjątkiem Wymogu określonego w ppkt d

oferty osób przystępuiqcych do konkursu powinny zawierać:

1')Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju

publicznej szkoły.

2)poświadczonąprzez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego

lu b innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego

obywatelstwo ka ndyd ata


