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K o n k u r s *** K o n k u r s *** K o n k u r s *** K o n k u r s *** K o n k u r s

Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelce Opolskie
tel. 4612329, 4613480

ZARZ¥D POWIATU STRZELECKIEGO

z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4617736

og³asza konkurs na stanowisko

z fili¹ w Lenicy

Kierownika Szkolnego Schroniska M³odzie¿owego

tel. 4615253

w Górze w. Anny, w wymiarze 1/2 etatu

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie
tel. 4636337, 4636422, 4636744
e-mail: dpskadlub@go2.pl

Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011

¿szej, albo w okresie roku bez-

Osoby zainteresowane powinny

spe³niaæ wymagania okrelone w usta-

porednio przed przyst¹pieniem

mie owiaty (t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr

rektora

do konkursu na stanowisko dy-

wie z dnia 7 wrzenia 1991 r. o syste-

e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm

Zespó³ Szkó³ w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225

67, poz. 329 z pón. zm.) oraz w
rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu z dnia 6 maja

5.

powinna odpowiadaæ osoba zajmu-

w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541

j¹ca stanowisko dyrektora oraz inne

stanowisko kierownicze, w poszcze-

6.

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: LICEUMZA@Edu.APPIE.PL

1.

ukoñczy³a studia wy¿sze magi-

sterskie i posiada przygotowanie
zajmowania stanowiska nauczy-

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

2.

w Strzelcach Op.

ciela w danej szkole;

ukoñczy³a studia wy¿sze lub

7.

nia funkcji kierowniczych zwi¹-

mowa

przepisami w sprawie placówek

r. o finansach publicznych (Dz.

tel. 4620046, 4616049, 4620049

3.

w Strzelcach Op.

e-mail: gimspecj@tlen.pl

4.

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS

tel. 4636422, 4636744

¿szej, je¿eli stanowisko dyrektora

obejmuje bezporednio po usta-

niu zatrudnienia w szkole wy-

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze w. Anny

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Strzelcach Opolskich

udzielaæ. A w ten sposób mo¿na

Komenda Powiatowa Policji

komu uratowaæ ¿ycie.

w Strzelcach Opolskich

Dlatego te¿ Powiatowa Stacja Sa-

tel. 4621200, 4621903

nitarno  Epidemiologiczna w Strzel-

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Strzelcach Opolskich

Opolskich organizuj¹ 14 sierpnia - w
sobotê na K¹pielisku Miejskim w

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

lania pierwszej pomocy przedme-

Ratownictwa Polskiego Czerwonego

Epidemiologiczna w Strzelcach

Krzy¿a z Opola.

Opolskich

Zaplanowane przedsiêwziêcie

tel. 4400313

nawi¹zuje do treci tegorocznego

Powiatowy Urz¹d Pracy

Has³a Roku Bezpieczeñstwo na dro-

w Strzelcach Opolskich

dze to nie przypadek, og³oszonego

tel. 4621800

Nie odpowiada za treæ

Strzelcach Opolskich pokazy udzie-

dycznej, prowadzone przez Grupê

Powiatowa Stacja Sanitarno 

zamieszczonych reklam i og³oszeñ.

cach Opolskich wspólnie z Orodkiem Sportu i Rekreacji w Strzelcach

tel. 4614528

zwraca.

Pierwsza pomoc czasami jest niezbêdna. Nie wszyscy potrafi¹ jej

tel. 4049903

przez wiatow¹ Organizacjê Zdrowia

Sekretariat

Starosty

Powiatowy

Rzecznik

tel. +48 77 4639093
wew. 220

j¹ca stanowisko dyrektora oraz inne

U. z 2003 r. Nr 89, poz. 826 z pón.

II. Oferty osób przystêpuj¹cych do

konkursu powinny zawieraæ:
-

uzasadnienie przyst¹pienia do

konkursu wraz z koncepcj¹ funk-

i

Konsumentów

Wydzia³ Ruchu Drogowego

z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997

r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.

wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowi-

sko dyrektora oraz inne stanowi-

sko kierownicze, w poszczegól-

nych typach szkó³ i placówek

(Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 826

-

-

926 i Nr 153, poz. 1271) w celu

przeprowadzenia konkursu na

ocenê pracy, o której mowa w § 1

pkt 4 rozporz¹dzenia MENiS z

z pón. zm.);

owiadczenie, ¿e kandydat wy-

ra¿a zgodê na przetwarzanie swo-

ich danych osobowych zgodnie

su zarz¹dzania owiat¹;

stanowisko dyrektora.

III. Oferty nale¿y sk³adaæ

w za-

mkniêtych kopertach z podanym ad-

resem zwrotnym i dopiskiem Kon-

kurs na stanowisko kierownika Szkol-

nego Schroniska M³odziezowego w
Górze w. Anny w

sierpnia 2004 r.

terminie do 18

na adres: Starostwo

Powiatowe w Strzelcach Opolskich,

zawiadczenie lekarskie o braku

ul. Jordanowska 2,II piêtro, pok. 206.

do wykonywania pracy na sta-

konkursowa powo³ana przez:

owiadczenie, ¿e kandydat nie

Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opol-

przeciwwskazañ zdrowotnych
nowisku kierowniczym;

by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o

której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003

r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137,

Konkurs przeprowadzi komisja

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego, ul.

skie.

O terminie i miejscu przeprowa-

dzenia postêpowania konkursowego

kandydaci zostan¹ powiadomieni indywidualnie.

POWIATOWA STACJA SANITARNO -EPIDEMIOLOGICZNA
W STRZELCACH OPOLSKICH
WSPÓLNIE
Z ORODKIEM SPORTU I REKREACJI
W STRZELCACH OPOLSKICH

pieczna woda.

ZAPRASZA

Akcja ta przede wszystkim ma

MIESZKAÑCÓW STRZELEC OPOLSKICH ORAZ OKOLIC

noci informacji, dotycz¹cych zmniejszania obra¿eñ i urazów powstaj¹-

NA POKAZY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

cych na skutek wypadków drogowych oraz wypadków w wodzie

PRZEDMEDYCZNEJ

m.in. poprzez wyrabianie umiejêtno-

Z UDZIA£EM GRUPY RATOWNICTWA

ci udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, która dobrze i w

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZY¯A

porê udzielona mo¿e zmniejszyæ ob-

Z OPOLA

ra¿enia cia³a poszkodowanego lub
nawet uratowaæ jego ¿ycie.
Wszystkich zainteresowanych

POKAZY ODBÊD¥ SIÊ

powy¿szym tematem serdecznie za-

14.08.2004r. ( SOBOTA ) O GODZ. 13

praszamy do wziêcia udzia³u, w tych
z pewnoci¹ wa¿nych dzia³aniach
edukacyjnych.

Gospodarki

Nieruchomociami

wew. 105, 140, 133, 137

Wy d z i a ³ A rc h i t e k t o n i c z n o

wew. 215, 217, 249
Wydzia³



Budowlany

Organizacyjny

Wew. 145

wew. 127, 128, 131, 229, 201, 202, 203

Ochrony Ludnoci i Spraw Obronnych

Wydzia³ Geodezji, kartografii, Katastru

-

studiów

wy¿szych lub studiów podyplo-

na celu dostarczyæ lokalnej spo³ecz-

125, 150, 149, 151, 152, 153
Finansowy

ukoñczenia

( WHO ) oraz programu wojewódz-

Wew. 206, 207, 213, 204

Wydzia³

dyplom

874 i Nr 166, poz. 1611).

kiego KW Policji w Opolu pn. Bez-

i Dróg Powiatowych

wew. 117, 118, 119, 120, 121, 124,

by niebêd¹cej nauczycielem;

dnia 6 maja 2003 r., w sprawie

gólnych typach szkó³ i placówek (Dz.

zm.)

r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.

kursu kwalifikacyjnego z zakre-

-

2003 r. w sprawie wymagañ, jakim

stanowisko kierownicze, w poszcze-

sach publicznych (Dz. U. z 2003

391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.

mowych z zakresu zarz¹dzania

magania okrelone w § 5 pkt 1 i 2

PRZYJD NA POKAZ
RATOWNICTWA

tel. 4615473

skracania tekstów i adiustacji.

pracy

czterech lat pracy w szkole wy-

e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Materia³ów nie zamówionych nie

ocenê

ocenê pracy w okresie ostatnich

w Lenicy

Redakcta zastrzega sobie prawo do

dobr¹

ciela akademickiego  pozytywn¹

tel. 4615261

fax 453-74-96

powinna odpowiadaæ osoba zajmu-

w okresie piêciu lat bezpored-

cówce, a w przypadku nauczy-

Specjalny Orodek Szkolno-

tel. 077/453-18-07, 454-18-69,

rozporz¹dzenia MENiS z dnia 6 maja

nio przed powierzeniem stano-

mniej

Wychowawczy

Redaguje Zespó³.

mickiego;

w przedszkolu, szkole lub pla-

zss_kadlub@wodip.opole.pl

45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,

d¹cej nauczycielem, która spe³nia wy-

dnia 26 listopada 1998 r. o finan-

albo zawiadczenie o ukoñczeniu

mo¿e byæ powierzone osobie niebê-

letni sta¿ pracy dydaktycznej na

wiska dyrektora uzyska³a co naj-

w Kad³ubie

e-mail: zsskadlub@wp.pl,

Druk: Drukarnia PRO MEDIA

Stanowisko dyrektora placówki

i przygotowania

zawodowego  w przypadku oso-

-

pón. zm.).

posiada co najmniej piêcioletni

stanowisku nauczyciela akade-

tel. 4612882

Redaktor Naczelny: Marta Górka

U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z

sta¿ pracy pedagogicznej na sta-

nowisku nauczyciela lub piêcio-

Zespó³ Szkó³ Specjalnych

Wydawca: Starostwo Strzeleckie

doskonalenia nauczycieli;

w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z

studiów

wy¿szych oraz inne dokumenty

cenia

w art. 147 ust. 1 pkt 4

ustawy z dnia 26 listopada 1998

owiat¹, prowadzony zgodnie z

nych z dysponowaniem rodka-

potwierdzaj¹ce posiadanie wy-

kami publicznymi, o którym

cyjny z zakresu zarz¹dzania

ukoñczenia

owiadczenie, ¿e kandydat nie

by³ karany zakazem pe³nienia

mi publicznymi, o którym mowa

osoby bêd¹cej nauczycielem;
dyplom

nie karne;

funkcji kierowniczych zwi¹za-

maganego sta¿u pracy, wykszta³-

zanych z dysponowaniem rod-

studia podyplomowe z zakresu

Zespó³ Szkó³ Specjalnych

e-mail: ZSS_Zawadzkie@poczta.onet.pl

-

pope³nione umylnie oraz nie to-

e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

przy DPS w Zawadzkiem

go oraz dokumenty potwierdza-

nie by³a karana za przestêpstwo

nie by³a karana zakazem pe³nie-

mianowanego lub dyplomowane-

owiadczenie, ¿e kandydat nie

siê przeciwko niemu postêpowa-

-

j¹ce posiadanie wymaganego

powanie dyscyplinarne;

wanie karne;

akt nadania stopnia nauczyciela

wykszta³cenia  w przypadku

czy siê przeciwko niej postêpo8.

zarz¹dzania albo kurs kwalifika-

tel. 4613026

z 2003 r. Nr 118, poz. 1112

toczy siê przeciwko niej postê-

nauczyciela akademickiego;

dyscyplinarne;

by³ karany za przestêpstwo po-

pe³nione umylnie oraz nie toczy

cy dydaktycznej  w przypadku

-

narn¹, o której mowa w art. 76

U.

pedagogiczne oraz kwalifikacje do

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelce Opolskie
tel. 4613381, 4613901

nie by³a karana kar¹ dyscypli-

przeciwko niemu postêpowanie

-

padku nauczyciela lub sta¿u pra-

o braku przeciwwskazañ zdro-

i Nr 137, poz. 1304), oraz nie

Do konkursu mo¿e przyst¹piæ

osoba, która spe³nia nastêpuj¹ce wymagania:

posiada zawiadczenie lekarskie

poz. 1304), oraz nie toczy siê

¿yciorys z opisem przebiegu pra-

cy zawodowej, zawieraj¹cy w
pracy pedagogicznej  w przy-

1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz.

U. z 2003 r. Nr 89, poz. 826 z pón.

I.

ocenê dorobku zawodowego;

cy na stanowisku kierowniczym;

cjonowania i rozwoju placówki;

szczególnoci informacjê o sta¿u

ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia

gólnych typach szkó³ i placówek (Dz.

zm.).

e-mail: zsazawa@interia.pl

pozytywn¹

wotnych do wykonywania pra-

2003 r. w sprawie wymagañ, jakim

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr1

uzyska³a

-

Zespó³ Kontroli
Wydzia³

wew. 219

Zarz¹dzania

Kryzysowego

00

i 14

00

NA K¥PIELISKU MIEJSKIM W STRZELCACH OPOLSKICH

Wydzia³ Edukacji, Kultury,

Kultur y Fizycznej i Tu rystyki

wew. 221, 222, 223, 228
Wydzia³

Rolnictwa

i Ochrony rodowiska
wew. 132, 224, 225, 226
Wydzia³

Mieniem

Gospodarki
Powiatu

wew. 144,146

Zespó³ ds. Promocji Powiatu
wew. 218, 230

