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OPINIA W SPRAWIE POWOŁANIA NA STANOWISKO DYREKTORA
SZKOŁY LUB PLACÓWKI OSOBY NIEBĘDĄCEJ NAUCZYCIELEM
Opis skrócony usługi

Wydanie opinii w sprawie powołania na stanowisko dyrektora osoby
niebędącej nauczycielem.

Odbiorca usługi

Organy prowadzące szkół i placówek.

Miejsce załatwienia sprawy
Kontakt

Kuratorium Oświaty w Opolu,
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
tel. 77 45 24 568 (572, 575)
fax. 77 45 24 417
mail: kontakt@kuratorium.opole.pl
Kancelaria ogólna, piętro VI, pokój nr 609, godz. pracy 730 – 1530

Warunki niezbędne do załatwienia
sprawy

Złożenie:
1. Wniosek organu prowadzącego o wydanie opinii w sprawie
powołania na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki osoby
niebędącej nauczycielem – formularz nr 1 (w przypadku zamiaru
powołania na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki na okres
krótszy niż 5 lat szkolnych – ze szczegółowym uzasadnieniem).
2. Kopia uchwały rady szkoły lub placówki w sprawie opinii dotyczącej
powierzenia stanowiska, potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez organ prowadzący – w przypadku, jeżeli do konkursu nie zgłosi
się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata.
3. Kopia uchwały rady pedagogicznej w sprawie opinii dotyczącej
powierzenia stanowiska, potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez organ prowadzący – w przypadku, jeżeli do konkursu nie zgłosi
się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata.

Wymagane dokumenty

Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ prowadzący,
kopie:
a) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
b) dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego
wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu
zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z
zakresu zarządzania oświatą,
c) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
d) dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej
pięcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej dwuletniego stażu pracy
na stanowisku kierowniczym oraz
e) oświadczeń złożonych przez kandydata, że:
 nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie
dyscyplinarne,
 nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 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 2013 r. poz. 168 ze zm.),
dopełnił 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 2013 r. poz.
1388) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej
szkoły,
ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni
praw publicznych,
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662) w celach
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Opłaty
 numer rachunku bankowego;
 nazwa odbiorcy rachunku
bankowego;
 opis kwoty płatności;
 wartość kwoty;
 tytuł wpłaty;
 termin wniesienia opłaty;

Nie dotyczy.

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy.

Termin załatwienia sprawy

14 dni od złożenia wniosku.

Podstawa prawna




art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.).
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 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 (Dz. U. Nr 184, poz.
1436 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje

Sposób załatwienia sprawy - pismo

Sposób odwołania

Nie dotyczy

Nazwa formularza

1. Wniosek o wydanie opinii w sprawie powołania na stanowisko
dyrektora szkoły
nauczycielem..

2

lub

placówki

osoby

niebędącej

