Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Samodzielne Koło Terenowe nr 68
w Słupsku
Zarząd STO SKT nr 68 w Słupsku
ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:
dyrektor Zespołu Szkół STO w Słupsku

Oczekiwania wobec osoby kandydującej:
















Wykształcenie przynajmniej wyższe magisterskie.
Doświadczenie w roli motywującego i inspirującego lidera zarządzającego zespołem ludzkim oraz
umiejętność tworzenia warunków do właściwego rozwoju osobistego i doskonalenia zawodowego dla
pracowników.
Predyspozycje do sprawowania nadzoru nad działalnością pedagogiczną.
Praktyczna wiedza w zakresie sprawnej organizacji, administracji i zarządzania finansami. Mile widziane
studia na kierunku zarządzanie oświatą oraz doświadczenie w kierowaniu placówkami edukacyjnymi.
Znajomość przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy placówki
oświatowej, w szczególności w zakresie sprawowania opieki nad uczniami.
Skuteczność w działaniu przy zachowaniu najwyższych standardów moralnych i etycznych.
Samoorganizacja i dyscyplina w pracy oraz umiejętność podejmowania złożonych i trudnych decyzji.
Umiejętność wyznaczania celów i planów rozwoju poprzez inspirowanie się otoczeniem, nowymi
technologiami i metodami doskonalenia pracy szkoły, a także poprzez wykorzystanie kreatywności
i pomysłowości środowiska szkolnego.
Wysokie umiejętności komunikacyjne i mediacyjne, a także zdolność do budowania trwałych relacji
opartych o wzajemne zaufanie i szacunek.
Mile widziane doświadczenie we współpracy ze środowiskiem szkolnym (nauczycielami, pracownikami
szkoły, uczniami i rodzicami) oraz organami szkoły, jak również współpracy z organami organizacji
pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje).
Umiejętność reprezentowania organizacji na zewnątrz, w tym w formie wystąpień publicznych lub
prezentacji.
Nieskazitelny przebieg dotychczasowej pracy zawodowej i nieposzlakowana opinia w swoim środowisku.
Możliwość przedstawienia referencji w zakresie dotychczasowego przebiegu kariery zawodowej oraz
przygotowania do pełnienia roli dyrektora szkoły.
Gotowość do przygotowania planu rozwoju szkoły w oparciu o informacje otrzymane na późniejszym etapie
procesu rekrutacji.
Biegła znajomość jednego z języków obcych nowożytnych będzie dodatkowym atutem.

Osoby niespełniające ww. oczekiwań, ale uważające, że są odpowiednimi kandydatami na to stanowisko, również
prosimy o aplikowanie i uzasadnienie, dlaczego uważają, że powinny zostać dyrektorem naszej szkoły.
Oferujemy:





Umowę o pracę na pełny etat.
Pracę w przyjaznym środowisku.
Atrakcyjne wynagrodzenie.
Wsparcie merytoryczne specjalistów z różnych dziedzin.

Zgłoszenia w formie życiorysu z opisem dotychczasowego dorobku zawodowego oraz aktualne zaświadczenie
o niekaralności i wypełnione oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych proszę przesyłać w formie
elektronicznej na adres biuro@sto.slupsk.pl w terminie do17 czerwca 2022 r.
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Samodzielne Koło Terenowe nr 68
ul. Stefana Banacha 10
76-200 Słupsk

telefon: 883 313 114
e-mail: biuro@sto.slupsk.pl
www.sto.slupsk.pl
KRS: 0000044025

- Wzór oświadczenia dotyczącego naboru na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół STO w Słupsku

………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

………………………..……………………
(miejscowość i data)

Ja niżej podpisana(y) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Społeczne Towarzystwo
Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 68 z siedzibą w Słupsku, ul. Stefana Banacha 10, 76-200
Słupsk, na zasadach określonych w rozporządzeniu 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
(tzw. RODO) moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu uczestnictwa w procesie
naboru na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół STO w Słupsku.

………………………..……………………
(czytelny podpis)
Dane osobowe – klauzula informacyjna:
1.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami 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 (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje
dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział
w naborze.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielne Koło Terenowe nr 68
Społecznego Towarzystwa Oświatowego z siedzibą w Słupsku przy ul. Stefana Banacha 10, 76200 Słupsk.
3. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się pisemnie pod podanym wyżej
adresem.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół STO w Słupsku.
5. Pani/Pana dane osobowe wynikające ze złożonej aplikacji i/lub przekazane Administratorowi w
innej formie przetwarzane będą przez okres prowadzenia rekrutacji na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół STO w Słupsku (z uwzględnieniem 6 miesięcy, w których zarząd koła będzie miał
możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, jeżeli zaistnieje konieczność obsadzenia
stanowiska w sytuacji, gdy pierwotna rekrutacja nie zakończy się obsadzeniem stanowiska).
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
7. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich
przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów
prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
9. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.

Słupsk, dnia 7 czerwca 2022 r.

