
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 

ogłasza konkurs  

na kandydata na stanowisko  

zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej  

w Szkole Europejskiej w Varese  

 

 
Po wygraniu konkursu kandydat zostanie rekomendowany przez Ministra Edukacji 
Narodowej do udziału w konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw 
szkoły podstawowej w Szkole Europejskiej w Varese, który odbędzie się dnia 23 
czerwca 2011 r. w Brukseli w siedzibie Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich.  
 
Wymagania konieczne:  

• ukończone studia magisterskie,  
• posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w liceach 

ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających 
liceach ogólnokształcących i technikach uzupełniających, zgodnie z 
przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 
r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 
określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli 
niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400),   

• ukończone studia wyŜsze lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo 
kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z 
przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 
2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 
1537, z późn. zm.),  

• posiadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego,  
• znajomość dwóch języków obcych spośród: angielskiego, francuskiego 

i niemieckiego, przy czym znajomość jednego języka co najmniej na poziomie 
C1 poziomu biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego Rady Europy, a drugiego co najmniej na poziomie B2, 

• posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy uzyskanej w okresie ostatnich 
pięciu lat pracy. 

 
Wymagania dodatkowe: 

• znajomość zasad funkcjonowania Szkół Europejskich, 
• ukończone formy doskonalenia zawodowego,  
• znajomość języka włoskiego, 
• komunikatywność, 
• umiejętność organizacji pracy zespołowej. 

 
Wymagane dokumenty i o świadczenia: 

• list motywacyjny, 
• Ŝyciorys według formularza Europass – CV, 
• kopia dowodu osobistego, 



• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ukończone formy 
doskonalenia zawodowego, 

• kopie dokumentów potwierdzających staŜ pracy pedagogicznej i stopień 
awansu zawodowego, 

• kopia karty oceny pracy uzyskanej w okresie ostatnich pięciu lat pracy, 
• kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych, 
• kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do 

wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe,  
• oświadczenie o niekaralności 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 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. 
zm.), 

• oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną, 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 późn. zm.), 

• oświadczenie, Ŝe nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub 
o ubezwłasnowolnienie, 

• oświadczenie kandydata o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych do celów rekrutacji. 

 
Dokumenty naleŜy przesyłać w terminie do dnia 1 czerwca 2011 r. na adres: 
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175D, 02-729 Warszawa, 
z dopiskiem „Konkurs  –  Szkoły Europejskie ” lub drogą elektroniczną na adres: 
urszula.laczynska@spzg.pl. Decyduje data wpływu dokumentów drog ą 
pocztow ą, elektroniczn ą lub faksem.  
 
Z kandydatami zakwalifikowanymi do konkursu przeprowadza się rozmowy 
kwalifikacyjne, o których terminie i miejscu kandydaci zostaną poinformowani – 
przewidywany termin przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych - 3 czerwca 2011 r.  
 
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zobowiązani są do przedstawienia 10–
15 minutowej prezentacji multimedialnej, przygotowanej w programie do tworzenia 
prezentacji multimedialnych, zawierającej elementy autoprezentacji i wizji organizacji 
pracy na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej w Szkole 
Europejskiej w Varese.  
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdza się: 
• znajomość języków obcych, 
• przydatność i predyspozycje do wykonywania pracy na stanowisku 

kierowniczym, w szczególności znajomość: 
- zasad zarządzania zespołem, 
- zasad prowadzenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów, 
- nowoczesnych metod nauczania, 
- ewaluacji pracy własnej i zasad dokonywania oceny pracy nauczycieli w 

Szkołach Europejskich. 
 



Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje moŜna 
uzyskać pod numerami telefonów: (0-22) 622 37 92 lub 622 37 93. 
 


