Zarząd Stowarzyszenia Edukacyjnego Wolna Szkoła Waldorfska
dnia 15 czerwca 2015 roku
ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA
Społecznej Waldorfskiej Szkoły Podstawowej, ul. Łozowa 77, 61-448 Poznań

Na stanowisko Dyrektora Szkoły poszukujemy osoby, która spełni następujące wymagania:
1. Obligatoryjne:
1) doświadczenie minimum 2 letnie w zarządzaniu
2) znajomość przepisów oświatowych, prawa pracy
3) znajomość administracji i finansów w placówkach oświatowych
4) doświadczenie w zarządzaniu budżetem, kontrolingu
5) wysoka dyspozycyjność z uwagi na nienormowany czas pracy
2. Pożądane:
1) posiadanie uprawnień do prowadzenia zajęć szkolnych
2) waldorfskie przygotowanie pedagogiczne lub gotowość podjęcia i ukończenia studiów w tym
zakresie na Podyplomowym Studium Edukacji Niezależnej Uniwersytetu Warszawskiego
3) doświadczenie w procesach promocji i marketingu jednostek oświatowych
3. Umiejętności miękkie:
1) myślenie strategiczne, realizacja strategii rozwoju szkoły1
2) praca zespołowa
3) zarządzanie personelem
4) komunikatywność i umiejętność negocjowania
5) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
6) kreatywność
7) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu (dodatkowym atutem będzie, jeżeli w uzasadnieniu znajdzie
się również zarys koncepcyjny funkcjonowania szkoły waldorfskiej, uwzględniający wagę relacji
dyrektora z Kolegium Nauczycielskim)

2) kopię dowodu osobistego, życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, dokumenty potwierdzające
wymagany staż pracy, wykształcenie, doświadczenie.
3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym
4) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
5) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
6) 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
7) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
8) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub
oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 Karty
nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – w przypadku nauczyciela i
nauczyciela akademickiego,
10) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw
publicznych w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (w celach przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora)
Termin składania ofert upływa dnia 7 lipca 2015 r.
Miejsce składania ofert:
Sekretariat Społecznej Waldorfskiej Szkoły Podstawowej, ul. Łozowa 77, 61-448 Poznań,
tel. 61 893 89 14, email : sekretariat@waldorfska.org

