
ZARZĄDZENIE NR 796/2020

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na 
stanowisko dyrektora jednostki oświatowej w Katowicach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.), art. 29 ust. 1 pkt 2 i art. 63 ust. 10, 14-17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia 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. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.).

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach przy 
ul. Okrzei 4.

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Powołuje się komisję konkursową dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalistycznej 
Poradni Rodzinnej w Katowicach w składzie stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Prezydent Miasta Katowice jako Administrator danych osobowych upoważnia członków komisji 
konkursowej powołanych do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalistycznej Poradni 
Rodzinnej w Katowicach, do przetwarzania danych osobowych kandydatów w zakresie niezbędnym do 
realizacji zadań komisji.

§ 5. Zobowiązuje się Zastępcę Naczelnika Wydziału Organizacji i Zarządzania do przedsięwzięcia 
niezbędnych środków organizacyjno-technicznych w celu sprawnego przeprowadzenia posiedzenia komisji 
konkursowej.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się resortowemu Wiceprezydentowi Miasta Katowice.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 796/2020

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 5 lutego 2020 r.

PREZYDENT MIASTA KATOWICE

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach 
przy ul. Okrzei 4

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, 6 i 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 póżn. zm.).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej placówki,

2. 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,

3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających 
posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu 
lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających 
posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom 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,

6. w przypadku cudzoziemca - 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 2019 r. poz. 1480), 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,

7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe,
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10. 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 tj. z późn. zm.),

11. poświadczoną przez kandydata za zgodność z orygniałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela 
mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku 
zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13. 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 2019 r. poz. 2215 tj.) 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 2020 r. poz. 85), 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) - w przypadku 
nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw 
publicznych.

III. 

1. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznie 
podpisane.

2. Na żądanie organu prowadzącego kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, których 
kopie zawiera oferta,

3. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty 
potwierdzające ich zmianę.

4. Zaświadczenie lekarskie winno być wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty.

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i 
dopiskiem "KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SPECJALISTYCZNEJ PORADNI 
RODZINNEJ W KATOWICACH", w Urzędzie Miasta Katowice, w sekretariacie Wydziału Organizacji i 
Zarządzania - ul. Młyńska 4, pokój 302, od poniedziałku do środy w godzinach od 7:30 do 15:30, w czwartek 
w godzinach od 7:30 do 17:00 oraz w piątek od 7:30 do 14:00 do dnia 21.02.2020 r.

6. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Katowice.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostań powiadomieni 
indywidualnie.

IV. Informacje dodatkowe:

RODO - klauzula informacyjna dla kandydatów na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej.

 https://redakcja.bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=116766 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 796/2020

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 5 lutego 2020 r.

Skład komisji konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalistycznej 
Poradni Rodzinnej w Katowicach z siedzibą przy ulicy Okrzei 4:

1. Przedstawiciele organu prowadzącego:

- Waldemar Bojarun - Przewodniczący komisji konkursowej

- Sławomir Witek

- Joanna Cieślak

2. Przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Katowicach:

- Anna Stróżecka -Szlachcic

- Małgorzata Jaros

- Adriana Waśnik

3. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach:

- Anna Szybalska

- Amelia Henc

4. Przedstawiciel Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach:

- Jerzy Szmajda

5. Przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w 
Katowicach:

- Joanna Palacz

6. Przedstawiciel Zarządu Regionu Śląskiego Związku Zawodowego "Rada Poradnictwa":

- Tomasz Wojtasik
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

 
Podpis: Signature-810523306

Imię: Marcin Tomasz
Nazwisko: Krupa
Instytucja: Urząd Miasta Katowice
Miejscowość: 
Województwo: 
Kraj: PL
Data podpisu:  5 lutego 2020 r.
Zakres podpisu: Cały dokument

Id: DFFC28B0-1A4F-45CF-9B08-AE1DF231384F. Podpisany Strona 2




