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Ogłoszenie o naborze

nr ll20l7

Dyrektor ZespołuSzkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przew|ekle Chorej
w Bydgoszczy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
nauczyciela iezvka angielskiego
Rodzaj umowy - umowa naczas określony

Wymiar czasu pracy

-

4lI8

zakreswykonywanych crynności na wyżej wymienionym stanowisku

:

1.

Nauczanię i wychowywanie powierzonych jego opiece uczniów,

2.

nauczania,
Realizacja w toku zajęó dydakĘcmych podstawy programowej i programów

J.

Pozn awanie osobowości ucznia,j e go zdolności i zainteresowań,

4.

Pomawanie waruŃów Ęciaucznla i jego stanu zdrowia,

zdrowotnych i psycho _
Stosowanie właściwychmętod nauczania dostosowanych do możliwości

5.

fizycznychucztia.
6.

itp.
opieka nad uczniami w hakcię organizowanychprzez szkołę zajęć, imprez i wycieczek

7.

lJdzińw posiedzeniach Rady Pedagogicmej, zespołów przedmiotorvych i innych,

9.

prowadzenie zgodnie z prawem oświatowym i wewnętrznymi instrukcjami dokumentacji szkoĘ,
(także materia|na) Za pomoce dydaktyczne i sprzęt powierzony jego opiece,

10.

wewnątrzszkolnego
Dbanie o własny rozwój zawodowy, udział w różnych formach doskonalenia

8.

odpowiedzialność

i zewnętrmego.
przestrzeganiem,
l. Przestrzeganię zasadbezpieczeństwa i higieny pracy, wdrażanię i nadzór nad ich
oraz wszelkie zauważonę sltuacje lub
12. Reagowanie na przejawy przemocy i agresji wychowanków
l

Nauczyciel ma obowiązek
zachowania stanowiące zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa uczniów,
zawiadomić Dyrektora szkoĘ i Iekarza prowadzącego o sytuacjach stanowiących
niezwłocmie

zagr o żenia zdrowia lub zycia uczriów.

13. WspóĘracowanię

z

różmymi instytucjami wspierającymi działania edukacyjne

placówki.

l4.

Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicmej,

Wymagania niezbędne:

1.
2,

Wykształcen ie uryższe na kierunku filologia angielska

Przygotowanie pedagogiczne.

i

wYchowawcze

Wymagania dodatkowe:

1.

Doświadczeniezawodowe

Wymagane dokumenty:
I-ist motywacyjny

Zyciorys zawodowy -Curriculum Vitaę

Kserokopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie

kserokopie świadectwpracy i innych dokumęntów potwierdzających
staż pracy
Kserokopie dyplomów potwierdzaj ących wyksźałcenie
Kserokopie zaświadczęń o Ńończonych kursach, szkoleniach
Referencje lub opinie zpoprzednich miejsc pracy

OŚwiadczenie o wYrażeniu zgody naprzetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji

oświadczenieo niekaralności

Informacje inne
wymagane dokumenfy. aplikacyjne

taleĘ składać w zespole szkół Nr 33

i MłodzieĘ Przęwlęk]ę C|orej w
.

Bydgoszc

zy

mieszczącym

specjalnych dla Dzieci
się prąl ul. Śnóao*rt i.;-Curie 4,

w sekretariacie szkoĘ (Pokój nr 206) w tuarnłuPeaagogicŻnej BibiiotekiWojewódzkiej
lub wysłać na
wyzej wymieniony adres w tęrminie do 16.03.2017 r.
W PrzYPadku Przesłania dokumentów aplikacyjnych pocńąbędzie
brana pod uwagę data wpĘwu do ZSS
Nr 33, a nie data nadania w urzędzie pocźowyń. Aplikacje,'ktÓ."
*pł}ną po wyżejokreślonym tęrminie nie
będą rozpatrywane.

DokumentY kandYdatów

niezakwalifikowanych na wyżej wymienione stanowisko będzie
można odebrać
w sekrętariacie szkołY w okręsie dwóch tygodni oa riuoicrĆnla post;powania
konkursowego. Dokumenty
nieodebrane zostaną komisyjnie miszczonę.

KandYdaci sPeŁriającY wymagania formalne, zakwalifikowani do
drugiego etapu naboru o terminie
i miejscu PrzeProwadzenia rozmowy kwalifikacyjn ej zostanąpowiadomieni
telefonicznię.
Szczegółowe informacje moŻna uzyskaĆ w sękretaiiacie słoły,
tęl,52345-28-17 w godzinach od 7.30 _
15.00,

