ZARZĄDZENIE NR 70/2020
BURMISTRZA WOŁOMINA
z dnia 3 marca 2020 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 27 lutego 2020 r.
Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), § 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. z 2017 r. poz. 1587, z późn. zm.) oraz § 1 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.) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. W ust. 1 Ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im.
Wacława Nałkowskiego w Wołominie, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2020 Burmistrza
Wołomina z dnia 27 lutego 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite
studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu
zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;”;
2) w pkt 4 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat
pracy lub”;
3) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) 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), a w
przypadku nauczyciela akademickiego - 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.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie
dyscyplinarne;”;
4) pkt 11 otrzymuje brzmienie: „11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego
poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1480), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia
magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.”.
2. W ust. 3 Ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających 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;”;
2) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „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;”;
3) w pkt 10 lit. f) otrzymuje brzmienie: „f) 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) 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
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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,”.
3. Pozostałe zapisy Ogłoszenia nie ulegają zmianie.
§ 2. Niniejsze Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości:
1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie www.wolomin.org
samorząd/NGO.Edukacja.Sport.Zdrowie/Edukacja/Szkoły;

w zakładce: Twój

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin, w zakładce: Tablice ogłoszeń/Ogłoszenia/Wydział
Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji;
3) na tablicy ogłoszeń Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji, w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, II piętro;
4) na stronie internetowej Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie
www.zeasip.wolomin.pl
w zakładce: Konkursy 2020;
5) w siedzibie Liceum, o którym mowa w § 1, w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
i Przedszkoli w Wołominie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina
Elżbieta Radwan
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