OG£OSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Miasta Piastowa: og³asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Przedszkola
Nr 1 w Piastowie, ul. Moniuszki 11 oraz Przedszkola Nr 2 w Piastowie, ul. Lelewela 16/18
1. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia nastêpuj¹ce wymagania (wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie
wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkó³ i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 z pón.
zm):1) ukoñczy³a studia wy¿sze magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole; 2) ukoñczy³a studia wy¿sze
lub studia podyplomowe z zakresu zarz¹dzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz¹dzania owiat¹, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub piêcioletni sta¿ pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego; 4) w okresie
piêciu lat bezporednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyska³a co najmniej dobr¹ ocenê pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywn¹ ocenê pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wy¿szej, jeli stanowisko dyrektora obejmuje bezporednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wy¿szej, albo
w okresie roku bezporednio przed przyst¹pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyska³ pozytywn¹ ocenê dorobku zawodowego; 5) posiada zawiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 6) nie by³a karana kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pón. zm), oraz nie toczy siê przeciwko niej postêpowanie dyscyplinarne; 7) nie by³a karana za przestêpstwo pope³nione umylnie
oraz nie toczy siê przeciwko niej postêpowanie karne; 8) nie by³a karana zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem rodkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z pón. zm.).
2. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ:
1) uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z koncepcj¹ funkcjonowania i rozwoju szko³y lub placówki; 2) ¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj¹cy w szczególnoci informacjê o sta¿u pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub sta¿u pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego; 3) akt nadania stopnia nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego wykszta³cenia - w przypadku osoby bêd¹cej nauczycielem; 4) dyplom ukoñczenia studiów
wy¿szych oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego sta¿u pracy, wykszta³cenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebêd¹cej nauczycielem;
5) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów podyplomowych z zakresu zarz¹dzania albo zawiadczenie o ukoñczeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz¹dzania owiat¹;
6) ocenê pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca
stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkó³ i placówek; 7) zawiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym; 8) owiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pón. zm ), oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne; 9) owiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione
umylnie oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne; 10) owiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem
rodkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z
pón. zm.). 11) owiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pón. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z podanym adresem zwrotnym , numerem telefonu i dopiskiem Konkurs na stanowisko dyrektora ...................., w terminie
do dnia 16 czerwca 2009 r. na adres:
Urz¹d Miejski w Piastowie, 05-820 Piastów, ul. 11 listopada, Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez Burmistrza Miasta Piastowa.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania konkursowego kandydaci zostan¹ powiadomieni indywidualnie.

ZAMIEÑ STUDIA
NA STUDIUM

Zmiana godzin pracy Urzêdu Gminy Brwinów
Uprzejmie informujê, ¿e na podstawie zarz¹dzenia nr 38/2009 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 18 maja 2009 r., od dnia 1 czerwca br.
(poniedzia³ek).
Urz¹d Gminy Brwinów czynny jest w nastêpuj¹cych godzinach: poniedzia³ek: 8.00  18.00, wtorek  czwartek: 8.00  16.00, pi¹tek: 8.00 
14.00
Urszula Skolasiñska
Sekretarz Gminy Brwinów

Matura za nami. Trzeba
jeszcze poczekaæ na wyniki i
ju¿ wszystko bêdzie wiadome. Tylko co zrobiæ kiedy intuicja podpowiada nam ¿e
wcale nie bêdzie dobrze? Co
jeli nie zdam? Co jeli nie
dostanê siê na studia? Nic
straconego. Wiele osób nie
zdaje sobie sprawy z mo¿liwoci jakie stoj¹ przed tymi,
którym nie powiod³o siê na
egzaminach. Jedn¹ z takich
mo¿liwoci jest studium inaczej zwane szko³¹ policealn¹.
W ostatnich latach w Warszawie powsta³o bardzo du¿o takich placówek. Co najwa¿niejsze wiêkszoæ z nich przyjmuje tak¿e osoby bez wiadectwa maturalnego. Jest to
dobra alternatywa dla studiów, a dla osób, które maj¹
potrzebê szybkiego usamodzielnienia siê idealna mo¿liwoæ startu w doros³e ¿ycie.
Pozwala na zdobycie zawodu w zaledwie rok lub dwa
(w zale¿noci od wybranego
kierunku, albo uzyskiwanego
tytu³u zawodowego). W ofercie edukacyjnej znaleæ mo¿na szko³y policealne zarówno pañstwowe, jak i prywat-

ne, a co za tym idzie p³atne i
wolne od op³aty czesnego,
wystarczy tylko wybraæ swój
wymarzony kierunek, których
jest na prawdê du¿o, z³o¿yæ
papiery i poczekaæ na decyzjê. Jedn¹ z najstarszych i najbardziej cenionych szkó³ tego
typu w Warszawie jest Pañstwowe Studium Stenotypii i
Jêzyków Obcych  ZSP przy
ul. Ogrodowej 16 (www.ogrodowa.edu.pl). Zosta³o za³o¿one przez Ryszarda £azarskiego w 1957 roku, wiêc ma
swoj¹ d³ugoletni¹ tradycjê i
ustalon¹ renomê na rynku
pracy. Studium oferuje takie
kierunki jak: technik prac biurowych z dwiema specjalizacjami: sekretarka/asystentka
dyrektora i handel zagraniczny, technik administracji oraz

technik obs³ugi turystycznejn
w systemie dziennym i zaocznym. Jest to szko³a pañstwowa a co za tym idzie bezp³atna, usytuowana w samym
centrum Warszawy (w okolicach kina Femina) ze wietnym po³¹czeniem z ka¿dego
punktu miasta i dworcami dla
doje¿d¿aj¹cych. Szko³a ma
nowoczesn¹ bazê dydaktyczn¹, w tym najnowoczeniejsz¹ w Kraju pracowniê
do nauczania biurowoci, wyposa¿on¹ w urz¹dzenia
transkrypcyjne do æwiczeñ
stenofonotypii. W program
szko³y wpisane s¹ praktyki
zawodowe w renomowanych
firmach, które daj¹ uczniom
mo¿liwoæ oceny wybranego
zawodu i zdobycie umiejêtnoci potrzebnych w bran¿y. Na
absolwentów czekaj¹ w sekretariacie Studium oferty
pracy sp³ywaj¹ce tu bezporednio od rozpoznawalnych
na rynku pracodawców. Rekrutacja do szko³y zaczyna siê
15 czerwca i trwa do sierpnia.
¯ycz¹c osi¹gniêcia wietnych wyników na egzaminach, zapewniamy, ¿e ewentualne niepowodzenie nie
oznacza koñca wiata, tylko
start do kariery zawodowej
zapocz¹tkowany w szkole
policealnej.
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