
Regulamin Konkursu
na stanowisko dyrektora Ekologicznego Przedszkola Publicznego (EPP),

 prowadzonego przez Fundację „STRACHOTA” we Wrocławiu

I. Cel i przedmiot konkursu i tryb zgłaszania kandydatów
1. Wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora dwuoddziałowego przedszkola działającego na 

zasadach placówki niepublicznej tzn. spełniającego wymagania następujących aktów prawnych:
a) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub 
placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną;

b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół;

c)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;

d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne 
stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych 
placówek. 

2. Lokalizacja Ekologicznego Przedszkola Publicznego:
Wrocław, ul. Miłoszycka 23-25 – II-gie piętro.

3. Planowany termin rozpoczęcia działalności EPP –  01.09.2015r.
4. Rekrutacja do EPP prowadzona będzie spośród najstarszych dzieci objętych edukacją przedszkolną.
5. Nabór do EPP prowadzony jest przez organ prowadzący wg zasady:

a) Dzieci rekrutujące się z przedszkola niepublicznego (EPN) prowadzonego przez Fundację 
„Strachota”,

b) Kryterium wiekowe,
c) Dzieci skierowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

II. Komisja Konkursowa
1. Organem prowadzącym EPP jest Fundacja „Strachota" we Wrocławiu reprezentowana przez Zarząd 

Fundacji.
2. Wyboru dyrektora EPP dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Radę Fundacji „Strachota” 

w składzie:
a) Adam Nowak - prezes Fundacji – przewodniczący Komisji,
b) Andrzej Pękala - wiceprezes Fundacji – sekretarz Komisji,
c) Magdalena Sieroń – członek Komisji,
d) Marian Bartkowiak – członek Komisji,
e) Tadeusz Reder – członek Komisji.

III.  Zasady i terminy składania ofert 
1. Konkurs odbywa się dwuetapowo:

a) Etap I – ocena złożonej przez kandydata dokumentacji,
b) Etap II – przesłuchania wybranych przez Komisję Konkursową kandydatów. 

2. Kandydaci startujący w Konkursie, a którzy nie zostaną wybrani mają zagwarantowaną 
anonimowość.

3. Terminy:
a) Rozpoczęcie konkursu – z dniem wywieszenia Regulaminu Konkursu na Tablicy ogłoszeń w 

przedszkolu przy ul. Miłoszyckiej 23-25 i opublikowania na stronie internetowej 
www.strachota.org 

b) Zamknięcie przyjmowania dokumentów do konkursu – 11.05.2015r. godz. 15:00
c) Przesłuchania Kandydatów – 17-20.05.2015r.

http://www.strachota.org/


d) Zakończenie Konkursu i ogłoszenie wyników na Tablicy ogłoszeń w przedszkolu przy ul. 
Miłoszyckiej 23-25 i opublikowania na stronie internetowej www.strachota.org – 21.05.2015r.

4. Miejsce i sposób składania ofert:
a) Dokumenty do Konkursu należy składać osobiście lub przesłać pocztą, w zaklejonej kopercie z 

dopiskiem: 
„Konkurs na dyrektora EPP”

b) Adres korespondencyjny: 
Przewodniczący Komisji Konkursowej 
Adam Nowak 
Fundacja „Strachota” we Wrocławiu
51-502 Wrocław ul. Miłoszycka 23-25

c) Dokumenty, które wpłyną do sekretariatu Fundacji po terminie określonym w pkt. I.3.b) nie będą 
dopuszczone do Konkursu. 

5. Pytania i odpowiedzi:
Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować pisemnie drogą mailową na adres 
przewodniczącego Komisji Konkursowej:
qadam.nowak@gmail.com

IV. Dokumenty Konkursowe i kryteria oceny
1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie następuje w formie pisemnej poprzez złożenie następujących 

dokumentów:
a) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty 

potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,
b) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego 

stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego,
c) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo 

zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
d) ocena pracy, o której mowa w §1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 

dnia 6 maja 2003r .w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca 
stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i 
placówek, a w szczególności:

- co najmniej dobrej oceny pracy w okresie ostatnich 5 lat pracy,
- pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku,

e) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowniczym,

f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

g) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r.Nr 118, poz.1112  i Nr 137, 
poz.1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie  dyscyplinarne –  załącznik nr 1 do 
Regulaminu Konkursu, 

h) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz  nie toczy 
się przeciwko niemu postępowanie karne – załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu,

i) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie ścigane z oskarżenia 
publicznego – załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu, 

j) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,  zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002r. Nr 101, 
poz.926 i Nr 153,poz.1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. – 
załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Ocena: jest dokument / brak dokumentów
2. Pozostałe wymagane dokumenty podlegające ocenie punktowej:

a) Koncepcja organizacji EPP zawierająca w szczególności:
 Określenie głównych kierunków, celów i założeń edukacyjnych, które chciałby kandydat 

realizować na stanowisku dyrektora przedszkola oraz ich szczegółowy opis.
 Określenie sposobu realizacji wyżej wymienionych celów, a w szczególności:
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- sposób finansowania,
- dobór kadr,
- inne,

Ocena: od 0 do 10pkt
b) List motywacyjny  -  Ocena: od 0 do 5pkt
c) CV -  Ocena: od 0 do 5pkt
d) Oczekiwania co do wynagrodzenia - Ocena: od 0 do 5pkt
e) Inne dokumenty: referencje, certyfikaty, nagrody - Ocena: od 0 do 5pkt

V. Ogólne zasady postępowania konkursowego
1. Komisja może zażądać od kandydatów złożenia dodatkowych dokumentów związanych z konkursem 

z uwzględnieniem terminu ich przekazania.
2.  Komisja decyduje o dopuszczeniu kandydatów do konkursu po stwierdzeniu spełnienia przez nich 

formalnych kryteriów, określonych w Regulaminie.
3. O dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydata do uczestnictwa w konkursie decyduje komisja w 

głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez możliwości wstrzymania się od głosu.
4. Do udziału w konkursie nie mogą być dopuszczeni byli dyrektorzy, którzy zostali odwołani z tej 

funkcji w ciągu ostatnich 5 lat, w trybie określonym w art.38 pkt 1 lit.b ustawy z  dnia 7 września 
1991 r. o syst. oświaty.

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ważne, jeżeli podjęte zostały, co najmniej, przez 3/5 jej składu.
6. Sposób obliczania punktów zdobytych przez Kandydata

a) Każdy z członków komisji przyznaje punkty wg własnej oceny zgodnie z przedstawionymi w 
punkcie IV Regulaminu kryteriami.

b) Punkty uzyskane przez danego Kandydata są sumą wszystkich punktów przyznanych przez 
członków Komisji.

c) O kolejności Kandydatów w postępowaniu konkursowym decyduje liczba przyznanych przez 
Komisję punktów w kolejności od największej do najmniejszej.

VI. Postępowanie kwalifikacyjne z udziałem kandydata:
1. W Etapie II Konkursu, po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, wyłania się kandydata na 

stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym.
2. W Etapie II postępowania kwalifikacyjnego sprawdzana będzie u wytypowanych kandydatów 

znajomość przepisów prawa, a w szczególności:
a) Zapisów statutu przedszkola EPN znajdującego się na stronie internetowej Fundacji 

www.strachota.org, będącego wzorcem dla statutu nowotworzonego EPP.
b) Aktów prawnych wymienionych w pkt I.1. ppkt a)-d) niniejszego Regulaminu
c) Ustawy o Systemie Oświaty
oraz omówiona przez kandydata, przedstawiona w Etapie I, koncepcja organizacji EPP. 

VII. Zakończenie postępowania konkursowego:
1. Konkurs uważa się za rozstrzygnięty, jeżeli któryś z kandydatów uzyskał w głosowaniu więcej, niż 

50 % oddanych głosów.
2. W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu w I turze głosowania, do drugiej tury kwalifikuje się 

kandydatów, którzy uzyskali dwie największe liczby głosów.
3. W przypadku nie wyłonienia kandydata w II turze głosowania, konkurs uważa się za 

nierozstrzygnięty.
4. W sprawach proceduralnych głosowanie jest jawne. 
5. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. 
6. W razie rozbieżności poglądów, co do interpretacji przepisów, komisja może zasięgnąć opinii 

prawnej.
7. Po podpisaniu protokółu, przewodniczący komisji ogłasza wynik konkursu przez wywieszenie 

stosownego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej oraz osobiste powiadomienie 
zwycięzcy konkursu. 

8. Komisja Konkursowa przedstawia niezwłocznie wyłonionego w drodze konkursu kandydata Radzie 
Fundacji „Strachota”. 



9. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo w wyniku konkursu niewyłoniony zostanie 
kandydat, Rada Fundacji może powierzyć to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi.

10. Komisja Konkursowa rozwiązuje się z chwilą powołania dyrektora.

Przewodniczący 
Komisji Konkursowej

Adam Nowak



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

Wrocław, dnia ……………..
Imię Nazwisko

zamieszkały

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany oświadczam, że 

1. Nie byłem/-am karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982r-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r.Nr 118, poz.1112  i Nr 137, poz.1304), oraz nie 

toczy się przeciwko mnie postępowanie  dyscyplinarne, 

2. Nie byłem/-am karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko mnie 

postępowanie karne, 

3. Nie toczy się przeciwko mnie postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego.

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 i Nr 3, poz.1271) 

w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 


