Ogłoszenie o naborze

nr

412015

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej
w Bydgoszczy ogłaszanabór kandydatów na stanowisko:

nauczyciela iezvka polskiego

Rodzaj umowy

-

umowa naazas określonyna zastępstwo zanieobecnego nauczyciela

Wymiar czasu pracy

-

10/18

Zakres wykonywanych crynności na wyżej wymienionym stanowisku:

.
2.
3.
4.
5.
1

Nauczanie i wychowywanie powierzonych jego opiece uczniów.
Realizacja w toku zajęć dydaktycnrych podstawy programowej i programów nauczania.
Poznawanie osobowości ucmia, jego zdolności i zainteresowań.
Poznawanie warunków życiaucznia i jego stanu zdrowia.
Stosowanie właściwychmetod nauczania dostosowanych do mozliwości zdrowotnych i psycho

*

fizycznych ucznia.

6.
7.
8.
9.

Opieka nad uczniami w trakcię organizowanych przez szkołę zajęć, imprez i wycieczek itp.

Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicmej, zespołów przedmiotowych i innych.
Prowadzenie zgodnie z prawęm oświatowym i wewnętrmymi instrukcjami dokumęntacji szko§.
Odpowiedzialność (także materialna) za pomoce dydak§czne i sprzęt powierzony jego opiece.

10. Dbanie o własny rozwój zawodowy, udział w róznych formach doskonalenia wewnątrzszkolnego
i zewnętrznego.

ll

.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wdrażanie i nadzór nad ich przestrzeganiem.

12. Reagowanie na przejawy przemocy

i

agresji wychowanków oraz wszelkie zauważonę sltuacje lub

zachowania stanowiące zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa uczniów. Nauczyciel ma obowiązek
nięz:włocznię zawiadomić Dyrektora szkoły i lekarza prowadzącego

o

sytuacjach stanowiących

zagrożenia zdrowia lub zycia ucmiów.

13. WspóĘracowanie

z

roimymi ins§tucjami wspierającymi dziŃanla edukacyjne

placówki.
1

4.

U dztęIanie uczniom pomocy

p

sychologiczno-pedago

gicznej

.

Wymagania niezbędne:

1.
2.
3.

Wykształcenie wyższe na kierunku filologia polska
Studia podyplomowę lub kurs kwalifikacyjny zzahesu pedagogiki Ieczniczej
Przygotowaniepedagogiczne.

i

wychowawcze

Wymagania dodatkowe:

l.

Doświadczęniezawodowe

Wymagane dokumenĘ:

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

List motywacyjny
Życiorys zawodowy -Curiculum Vitae
Kserokopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
Kserokopie świadęctwpracy i innych dokumęntów potwierdzających staz pracy
Kserokopie dyplomów potwierdzających wyksźałcenie
Kserokopie zaświadczeio ukończonych kursach, szkoleniach
Referencje lub opinie z poprzednich miejsc pracy
Oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenię o niękaralności

Informacje inne

!
r
.
.
.

Wymagane dokumenty aplikacyjne nal,eży składać w Zespole Szkół

Nr 33 Specjalnych dla Dzięci
mieszczącym się przy u1. Skłodowskiej-Curie 4,
w sekretariacie szkoĘ (pokój nr 206) w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej lub wysłać na

i MłodzieĘ Przewlekle

Chorej

w Bydgoszczy

wyzej wymieniony adres w terminie do 05.03.2015 r.
\Ą/ przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych pocńą będzie brana pod uwagę data wpły\Ął] do ZSS
Nr 33, a nie data nadania w urzędzie pocżowym. Aplikacje, które wpĘną po wyżej określonym terminie nie
będą rozpaĘwane.

Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych na wyżej wymienione stanowisko będzie moma odebrac
w sekretariacie szkoĘ w okresię dwóch §godni od zakoiczenia postępowania konkursowego. Dokumenty
ni

eodebrane zostal7ą kom i syj n ie zniszczonę.

Kandydaci spehiający wymagania formalne, zakwalifikowani do drugiego etapu naboru
i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni tęlefonicznie.

o

terminie

Szczęgolowe informacje mozna uzyskać w sekretariacie szkoĘ, tęl. 52 345-28-|1 w godzinach od 7"30
15.00.
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