
 
 
 

Ogłoszenie  
Zarząd Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Społecznej „Inicjatywa”  

jako organ prowadzący szkołę  
 zaprasza do składania ofert na stanowisko Dyrektora  

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grobnikach 
 

Oferty należy składać w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grobnikach 
w terminie do dnia 21 czerwca 2019 r. na adres: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w 
Grobnikach, Grobniki, ul. Św. Jana 13, 48-100 Głubczyce. 

 
Oferty powinny zawierać następujące dokumenty: 
1) podanie, CV 
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,  
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: 
-imię (imiona) i nazwisko, data 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 dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa 
ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, albo świadectwa ukończenia kursu  z zakresu 
zarządzania oświatą; 
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7.10.1999 r. o języku polskim ( Dz.U. z 2011r. poz. 224 ze 
zm.) – w przypadku cudzoziemców; 
 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; 
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 2018 r. poz. 1458); 
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i  3a ustawy z dnia 18 
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-
1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.) - w  przypadku  kandydata 
urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r; 
12)  poświadczoną  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela 
mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela; 
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku 
zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 
14) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967z póź.zm. ) w przypadku nauczyciela  
lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  

  - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1668, z późn. zm.) -  w przypadku  
   nauczyciela akademickiego; 

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw 
publicznych; 
 
16) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji 

 
 
 

Klauzula informacyjna dla kandydatów na stanowisko dyrektora: 
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Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 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: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor  Publicznej Szkoły Podstawowej w Grobnikach, 
Grobniki, ul. Św. Jana 13, 48-100 Głubczyce, nr tel. 77 485 24 20, adres e-mail; spgrobniki@o2.pl; 
2)  wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować  w sprawach ochrony swoich 
danych osobowych i realizacji swoich praw. Jest nim  pani Krystyna Banach, adres e-mail: krystyna.banach11@o2.pl; 
3) celem przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja ustawowych obowiązków Administratora na podstawie art.6 
ust.1 lit. c RODO, art. 63 ust. 10 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz 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. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z przeprowadzeniem 
postępowania rekrutacyjnego  na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głubczycach; 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa; 
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;  
6)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą w 
tym zakresie instrukcją kancelaryjną. 
7)  posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych oraz prawo do 
ograniczenia przetwarzania; 
8)   ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) w przypadku, 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa; 
9)    podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym; 
10) wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:  
 

 
 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACJI  
 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 
Publiczną Szkołę Podstawową w Grobnikach, ul. Św. Jana 13, 48-100 Głubczyce, w celu postępowania  
rekrutacyjnego na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Grobnikach. 
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej w ogłoszeniu. 
 
 

………………………………………………. 
(data i czytelny podpis kandydata) 

 

 

 

Wyboru oferty dokona Zarząd Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Społecznej „Inicjatywa”.  

 

Szczegółowe informacje dotyczące składanych ofert  można uzyskać u prezesa Stowarzyszenia CWAS 
„Inicjatywa” w Grobnikach, tel. +48608896359. 

 

         Zarząd Stowarzyszenia. 


