
 

 

UCHWAŁA Nr  395/2021 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 13 maja 2021 r. 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Chełmży 

 

 Na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                               

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.1), § 1 ust. 1, 2, 4 i 5 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.2) oraz § 3 ust. 1 i § 12 Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 

odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze                         

w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole 

ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1597 z późn. zm.3) 

uchwala się, co następuje:  

§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Chełmży, ul. Hallera 23, 87-140 Chełmża. 

§ 2. 1. Treść ogłoszenia konkursu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji 

Publicznej,  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz na tablicach 

ogłoszeniowych Starostwa. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                Przewodniczący posiedzenia 

                                                                                                       Starosta Toruński 
 

 

                                                                                                        Marek Olszewski 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. 

poz. 4, 619 i 762. 
2 Zmiana tekstu rozporządzenia została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1634. 
3 Zmiana tekstu rozporządzenia została ogłoszona w DZ. U. z 2019 r. poz.1661. 



 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

W związku z upływem okresu, na jaki powierzono stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Chełmży, konieczne jest wyłonienie nowego kandydata w celu 

powierzenia stanowiska dyrektora ww. zespołu szkół na kolejny okres, czyli od 1 września 

2021 r do 31 sierpnia 2026 r. 

Zgodnie z zapisem art. 63 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U 

z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) stanowisko dyrektora powierza się w drodze konkursu. 

Wydane na podstawie art. 63 ust 20 ww. ustawy rozporządzenie 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.) nakłada na zarząd powiatu obowiązek ogłoszenia konkursu 

oraz prawidłowego przeprowadzenia procedury konkursowej. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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Załącznik  

do Uchwały Nr 395/2021 

Zarządu Powiatu Toruńskiego  

z dnia 13 maja 2021 r. 

   

  

 

Zarząd Powiatu Toruńskiego 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora  

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

w Chełmży, ul. Hallera 23, 87-140 Chełmża 

 

 

 

1. Do konkursu na stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może 

przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 3 ust. 1 lub § 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. poz. 1597 oraz z 2019 r. poz. 1661). 

2. Zgodnie z § 1 ust 2 pkt 4 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 oraz z 2019 r. 

poz.1634) oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać: 

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży (od 1500 do 2000 słów napisanych czcionką  

w rozmiarze 12); 

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności 

informację o:  

a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo  

b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;  

 

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:  

a) imię (imiona) i nazwisko,  

b) datę i miejsce urodzenia,  

c) obywatelstwo,  

d) 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 ppkt 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 pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich 

lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo 

świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; 
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6) w przypadku cudzoziemca poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem 

kopie: 

 a) 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 

b) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska lub 

c) 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; 

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 2021 r. poz. 289 tj.); 

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 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 2020 r. 

poz. 2141 tj.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 

dniem 1 sierpnia 1972 r.;  

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia 

nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;   

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub 

oceny dorobku zawodowego w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego 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 oraz z 2021 r. poz. 4) 

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 2021 r. poz. 487 t.j.) 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.) 

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni 

praw publicznych; 

16) Na żądanie organu prowadzącego publiczną jednostkę oświatową, kandydat jest 

obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 2 pkt 4-7 oraz 12 

i 13.  

 

3. Ofertę na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży należy 

składać  do dnia 2 czerwca 2021 r. do godziny: 15:30 w zamkniętej kopercie  z podanym 

imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym i telefonem kontaktowym oraz dopiskiem 

"Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży”.   
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4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6,  

87-100 Toruń w biurze podawczym (okienko na parterze) w godzinach urzędowania za 

potwierdzeniem odbioru. 

5. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.  

6. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Starostwa Powiatowego  

w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń. 

7. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Toruńskiego. 

8. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną 

powiadomieni indywidualnie. 

9. Powierzenie stanowiska dyrektora nastąpi z dniem 01.09.2021 r. 

 

  
Klauzula informacyjna 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:  
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu, 

2.  ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, dane kontaktowe administratora danych: tel.: 56 6628800, 

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl, 

3. Inspektorem Ochrony Danych jest Sekretarz Powiatu, Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. 

Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, dane kontaktowe Inspektora: tel. 56 6628888 e-mail: 

iod@powiattorunski.pl, 

4. Można kontaktować z nami w następujący sposób: listownie (na adres Administratora), e-

mailowo i telefonicznie (podane w punkcie 1 i 2). 

5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postepowaniu konkursowym na 

stanowisko dyrektora ZS Ponadpodstawowych w Chełmży.  

6. Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie 

z przepisami prawa, które określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz 

Rozporządzenie 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.  

7. Podanie danych jest warunkiem udziału w rekrutacji, a żądanie usunięcia danych jest 

równoznaczne z rezygnacją udziału w naborze. Dokumenty aplikacyjne kandydata,  

który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. 

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego 

etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane przez okres 2 lat, a następnie 

przekazane do archiwum Urzędu. 

8. Informacja o wynikach konkursu zawierająca imię i nazwisko kandydata oraz termin 

powierzenia stanowiska zostanie upubliczniona na stronie internetowej urzędu: 

www.bip.torun.pl oraz na tablicy informacyjnej przez okres 3 miesięcy. 

9. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

10. Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 

http://www.bip.torun.pl/
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11. Przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, 

że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych. 

12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

13. Państwa dane nie będą przekazane do państwa poza Unię Europejską lub do organizacji 

międzynarodowej. 
 

 

      

  


