BURMISTRZ
STAREGO SĄCZA

Zarządzenie N r... .2..../2018
Burmistrza Starego Sącza
z dnia J14..O2.2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59 ze zmianami) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki
oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 832) zarządzam, co następuje:

§1
Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu.

§2
1. Ogłoszenie o konkursie w Szkole Muzycznej I stopnia w Starym Sączu stanowi załącznik
Nr 1 do Zarządzenia.
2. Ogłoszenie o konkursie zostanie:
- umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starym Sączu,
- wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu,
- zamieszczone w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół
w Starym Sączu.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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burmistrz
STAREGO SĄCZA

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia N r... V...../2018
z dnia4£..
r.

OGŁOSZENIE
o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu

Burmistrz Starego Sącza
ogłasza konkurs na stanowisko:
Dyrektora
Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu
ul. Kazimierza Wielkiego 14
33-340 Stary Sącz

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w załączniku nr
2 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji
konkursowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 832)
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem
zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: „KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY MUZYCZNEJ I
STOPNIA W STARYM SĄCZU" w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r., w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz, lub przesłać pocztą na
wskazany adres/decyduje data wpływu oferty do Urzędu/.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Starego Sącza.

O terminie i miejscu przeprowadzenia
powiadomieni indywidualnie.
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