
Protokół zebrania zarządu STO Koło Terenowe Nr 188 w dniu 08 czerwca 2020 r. 
 
Obecni członkowie zarządu: 

– Kamila Czekaj 

– Ewa Okoniewska 

– Małgorzata Teresińska 

– Jacek Piątkowski 

– Roman Chrobak 
 
Tematyka zebrania: 

– Opracowanie i zatwierdzenie Regulamin wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora 
Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Częstochowie przy ul. Brzeźnickiej 59. 

 
Spotkanie za pośrednictwem wideokonferencji, za zgodą wszystkich członków Zarządu Koła. 
 
 

Uchwała Nr 1 
Zarządu Koła z 08 czerwca 2020 r. 

 
Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 188 STO w Częstochowie w dn. 08 czerwca 2020 r. 

uchwalił co następuje: 

 
Zarząd Koła Terenowego Nr 188 STO w Częstochowie uchwala Regulamin wyboru kandydata na 
stanowisko Dyrektora Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Częstochowie przy ul. 
Brzeźnickiej 59. 
 
1. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa. Komisja konkursowa zostaje powołana 
uchwałą Zarządu Koła Terenowego Nr 188 STO w Częstochowie. 
 
2. W skład Komisji nie może wchodzić kandydat biorący udział w konkursie. 
 
3. Pierwsze posiedzenie komisji odbywa się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od 
upływu terminu składania ofert przez kandydatów. 
 
4. Posiedzenie komisji może odbyć w sposób zdalny przy pomocy urządzeń 
umożliwiających porozumiewanie się na odległość. 
 
5. O terminie i miejscu przeprowadzania postępowania konkursowego kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 
 
6. Kandydat na stanowisko dyrektora nie zostanie dopuszczony do postępowania 
konkursowego w przypadku, gdy: 



a) oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu, 
b) z oferty wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu. 
 
7. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie spełnia wymagań konkursowych Komisja 
odstępuje od wyboru kandydata i ogłasza nowy konkurs. 
 
8. Komisja dokonuje oceny formalnej przedstawionych przez kandydata dokumentów. 
Następnie przeprowadza z kandydatem rozmowę na temat przedstawionej przez kandydata 
koncepcji funkcjonowania i rozwoju Szkoły. Rozmowa z kandydatem może odbyć się za pomocą 
środków porozumiewania się na odległość. 
 
9. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z wszystkimi kandydatami 
dopuszczonymi do tego etapu konkursu Komisja przystępuje do głosowania. Głosowanie ma 
charakter tajny. 
 
10. Kandydat na stanowisko dyrektora jest wyłaniany przez Komisję Konkursową w wyniku 
głosowania. Zostaje wyłoniony ten kandydat, który otrzyma bezwzględną większość głosów 
członków komisji. 
 
11. Każdy z członków Komisji dysponuje jednym głosem. 
 
12. Jeśli pierwsze głosowanie nie wyłoni kandydata, następuje druga tura, do której 
przechodzi dwóch kandydatów z największą liczbą głosów. Jeżeli według powyższych zasad nie 
można wyłonić dwóch kandydatów, do następnej tury przechodzą wszyscy kandydaci, którzy 
uzyskali dwie największe liczby głosów. 
 
13. Jeśli w drugim głosowaniu kandydat nie zostanie wyłoniony, Komisja zarządza jeszcze 
jedno głosowanie albo stwierdza nierozstrzygnięcie konkursu. 
 
14. Z przeprowadzonego konkursu Komisja sporządza protokół. Treść protokołu określa: 
a) informację o składzie komisji; 
b) imiona i nazwiska kandydatów; 
c) uchwałę o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydatów do dalszego postępowania 
konkursowego; 
d) informację o wyniku postępowania konkursowego. 
 
15. Organ Prowadzący po ogłoszeniu wyniku konkursu podejmuje decyzję w sprawie 
podjęcia współpracy z wybranym kandydatem. 
 
  



Uchwała Nr 2 
Zarządu Koła z 08 czerwca 2020 r. 

 
Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego Nr 188 STO w Częstochowie w dn. 08 czerwca 2020 r. 

uchwalił co następuje: 

Zarząd Koła Terenowego Nr 188 STO w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora 

Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Częstochowie przy ul. Brzeźnickiej 59. 

 

I. Organ prowadzący szkołę: Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego Nr 188 

w Częstochowie Społecznego Towarzystwa Oświatowego. 

 

II. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa Nr 

1 w Częstochowie przy ul. Brzeźnickiej 59. 

 

III. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w § 1 pkt 1, 3-11, § 

2, § 6 oraz § 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. z 2017 r. poz. 1597 ze zm.), 

 

IV. Oferty kandydatów przystępujących do konkursu, powinny zawierać: 

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Społecznej 

Językowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Częstochowie im. Ks. Jana Twardowskiego, 

2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o: 

a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo 

b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo 

c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej 

nauczycielem; 

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 oraz adres poczty elektronicznej); 

4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające 

posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, tj. świadectwa pracy, 

zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające 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 lub jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia 

studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu 

kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, 

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, 

7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego 

o braku przeciwwskazaniach 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 (j. t. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1440 ze zm.), 

11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. I 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 (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 306 ze zm.) - 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 - 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 prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa 

w art. 76 ust. I ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), 



lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. I ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) – w przypadku nauczyciela 

i nauczyciela akademickiego, 

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

publicznych, 

16. klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 1, 

17. Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą 

i własnoręcznie podpisane, a każda strona parafowana. 

 

V. Oferty zawierające komplet dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach 

z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: 

„Konkurs na stanowisko dyrektora Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Jana 

Twardowskiego w Częstochowie" 

w terminie do dnia 10 lipca 2020 r. do godz. 14.30 na adres: Społeczna Językowa Szkoła 

Podstawowa nr 1 w Częstochowie przy ul. Brzeźnickiej 59. 

W przypadku nadesłania oferty pocztą, decyduje data wpływu oferty do tutejszej Szkoły. Oferty, 

które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. W konkursie nie dopuszcza 

się składania ofert w formie elektronicznej. 

 

VI. Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Samodzielnego Koła 

Terenowego nr 188 w Częstochowie. 

 

VII. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną 

powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej, nie później niż na 7 dni przed terminem 

posiedzenia komisji konkursowej. 

 

VIII. Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Społecznej Językowej Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Częstochowie. 

 

Uchwała została przyjęta ilością 5 głosów za uchwałą. 

  



Załącznik nr 1 
 

……………………………………… 
(miejscowość, data) 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: 
Zgodnie z 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 z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informuję, że: 
1) Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest 
Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Częstochowie, 
reprezentowane przez Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 188 w Częstochowie, z siedzibą 
w Częstochowie przy ul. Brzeźnickiej 59, 
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego wyłonienia kandydata na 
stanowisko dyrektora szkoły w związku z art.63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), § 1 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko 
dyrektora publicznej 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.); 
3) Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska mogą być podane do publicznej 
wiadomości na stronie Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Jana 
Twardowskiego w Częstochowie, pozostałe dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom 
danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym 
uprawnionym do kontroli poprawności przeprowadzonego postępowania konkursowego; dane 
mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu Urzędu; 
4) Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania konkursowego 
dotyczącego wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, na jakie Pani/Pan 
złożyła/złożył ofertę. Po zakończeniu postępowania konkursowego oferty zostaną zwrócone 
(jedynie część danych, tj. imię i nazwisko oraz adres przechowywane są przez okres archiwalny). 
Natomiast dane osobowe kandydata wybranego w postępowaniu konkursowym będą 
przetwarzane przez okres trwania zatrudnienia na stanowisku objętym postępowaniem 
konkursowym, a po tym okresie będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa 
dotyczących archiwizacji; 
5) ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych (o przetwarzanych 
danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; 
6) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych narusza przepisy; 
7) podanie danych osobowych jest niezbędne, ponieważ wynika z wymogu ustawowego 
określonego art.63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 
sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej 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.); 
konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu 
konkursowym. 
 
 

………………………………………………………………... 
(podpis osoby przystępującej do konkursu) 

 
 
Uchwała została przyjęta ilością 5 głosów za uchwałą. 
 
 
Na tym obrady zarządu zakończono. 
 
Podpisy członków zarządu: 
 
Kamila Czekaj   ………………………………………… 
 
Ewa Okoniewska  ………………………………………… 
 
Małgorzata Teresińska ………………………………………… 
 
Jacek Piątkowski  ………………………………………… 
 
Roman Chrobak  ………………………………………… 


