
ORN.2110.2.2019 BURMISTRZ OLECKA 
OGŁASZA NABÓR 

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 

w Urzędzie Miejskim w Olecku, 
19-400 Olecko, Plac Wolności 3

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe;
4) wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;
5) co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata

działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
6) znajomość i umiejętność właściwej interpretacji uregulowań prawnych z zakresu administracji

samorządowej, zasad postępowania administracyjnego, przepisów m.in.: prawo oświatowe, Karta
Nauczyciela, ustawa o systemie oświaty, ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, Prawo zamówień
publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność analitycznego myślenia, pozyskiwania informacji oraz przeprowadzania analiz;
2) umiejętność sprawnej organizacji pracy i samodzielnego wykonywania zadań oraz umiejętność i kierowania

pracą w zespole;
3) dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, kreatywność, systematyczność 

i komunikatywność;
4) umiejętność pracy pod presją czasu;
5) umiejętność radzenia ze stresem w sytuacjach konfliktowych;
6) prawo jazdy kat. B;

3. Główne zadania na stanowisku:

1) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy przedszkola i szkół prowadzonych przez gminę;
2) nadzorowanie zadań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki 

w szkołach przedszkolu, współdziałanie w tym zakresie z właściwymi organizacjami 
i instytucjami;

3) współpraca z dyrektorami podległych szkół i przedszkola w zakresie podnoszenia jakości kształcenia,
wychowania i opieki;

4) współpraca z Warmińsko-Mazurskim Kuratorium Oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego nad
gminnymi szkołami i przedszkolem;

5) prowadzenie systematycznych i udokumentowanych kontroli szkół i przedszkola w zakresie kompetencji
organu prowadzącego;

6) dokonywanie oceny cząstkowej dyrektorów szkół i przedszkola;
7) przygotowywanie wniosków o nagrody Burmistrza, Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty oraz

odznaczeń państwowych i resortowych;
8) udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela

kontraktowego i dyplomowanego;
9) przedstawianie Burmistrzowi propozycji dotyczących wysokości dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla

dyrektorów gminnych jednostek oświatowych;
10) opracowywanie i przygotowywanie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków na

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli;
11) przygotowywanie i organizowanie narad i szkoleń dla dyrektorów szkół, przedszkola;
12) współdziałanie ze związkami zawodowymi;
13) planowanie oraz nadzór nad organizowaniem i prowadzeniem bieżących remontów w obiektach gminnych

jednostek oświatowych;
14) udział w odbiorach technicznych podległych placówek;
15) współpraca z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) oraz Regionalnego Ośrodka

Kultury w Olecku „Mazury Garbate" (ROK) w zakresie realizacji ich zadań statutowych;
16) dokonywanie okresowej oceny pracy dyrektora MOSiR;
17) opracowywanie analiz dotyczących funkcjonowania szkół, przedszkola, MOSiR i ROK;
18) inicjowanie działań i ich wdrażanie w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

podnoszących jakość wykonywania zadań należących do kompetencji wydziału;
19) współdziałanie z wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi (przedszkole, szkoły podstawowe,

MOSiR oraz ROK) w zakresie pozyskiwania środków finansowych w ramach programów rządowych
wspierające zadania będące w kompetencji wydziału, a w szczególności oświaty, kultury, sportu
i turystyki;












