Ogłoszenie o naborzę rlr 2l20I8
Dyrektor Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dlaDzieciiMłodzieży Przewlekle Chorej
w Bydgoszczy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

nauczvciela biblioteki
Rodzaj umowy - umowa nac,zas określony

Wymiar czasu pracy

-

I3l30

Zakres wykonywanych czynności na wyżej wymienionym stanowisku:

1.
2.
3.
4.
5.

Nauczanie i wychowywanie powierzonych jego opiece uczniów.
Realizacja w toku zajęć dydak§cznych podstawy programowej i programów nauczatia,

Pozrawanie osobowości ucznia,jego zdolrrościi zainteresowań.
Pomawanie warunków Ęciaucznia i jego stanu zdrowia.
Stosowanię właściwychmetod nauczania dostosowanych do mozliwości zdrowotnych i psycho

-

fizycznych ucznia.

6.
7.
8.
9.

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

Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych i innych.
Prowadzenie zgodnie z prawem oświatowym i wewnętrznymi instrŃcjami dokumentacji szkoŁy.
Odpowiedzialność (także materialna) za pomocę dydaktyczne i sprzęt powierzony jego opiece.

10. Dbanie o własny rozwój zawodowy, udział w róznych formach doskonalęnia wewnątrzszkolnego
i zewnętrzrrego.
11

.

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

12. Reagowanie na przejawy przemocy

i

agresji wychowanków oraz wszelkie zanważonę sltuacje lub

zachowania stanowiące zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa uczniów. Nauczyciel ma obowiązek

nięzwłocnię zawiadomić Dyrektora szkoły i lękarza prowadzącego

o

sytuacjach stanowiących

zagrożenia zdrowia lub zycia uczriów.

13. WspóĘracowanie

z

roimymi instytucjami wspierającymi dzińania edŃacyjne

placówki.
1

4.

U dzięlanie uczniom pomocy

p

sycho lo giczno-pedagogicmej.

Wymagania niezbędne:

1.
2.

Wyksźałcenie wyższe w zakresie bibliotekoznawstwa.
Studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej.

i

wychowawcze

Wymagania dodatkowe:

1.

Doświadczeniezawodowe

Wymagane dokumenty:

1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.

Życiorys zawodowy -Curriculum Vitae
Kserokopię dokumęntu potwierdzaj ącego obywatelstwo polskie
Kserokopie świadectw pracy i innych dokumęntów potwierdzających stażpracy
Kserokopie dyplomów potwierdzających wyksżałcenie
Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
Oświadczenię o w}.razeniu zgody na przętwarzanie danych osobowych umieszczonych

8.

Oświadczenie o niękaralności

List motywacyjny

w

złożonych

dokumentach dla celów rekrutacji - zgodnie z ali. 6 ust. 1 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (lJ E) 20 I 6 l 6'7 9 z dnia 2'7 kw ietnia 20 l 6 r .

Informacje inne

.
r
.
,
,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Zespole Szkół

nr 33 Specjalnych dla Dzieci
Bydgoszczy mieszczącym się przy ul. Skłodowskiej-Curię 4,
w sekretariacie szko§ (pokój nr 206) w budynku Pedagogiczrej Bibliotęki Wojewódzkiej lub wysłać na

i MłodzieĄ Przewlekle

Chorej

w

wyzej wymieniony adres w terminie do 05.07.20l 8 r.
\try' przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych poeńą będzie brana pod uwagę data wpĘwu do zss
nr 33, anie data nadania w urzędzie pocźowym. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie
będą rozpatrywane.

Dokumen§ kandydatów niezakwalifikowanych na wyżej wymienione stanowisko będzie można odebrać
w sekretariacie szko§ w okresie 14 dni od ogłoszenia wyników naboru w BIP-e na stronie internetowej
szkoĘ - www.zs33.bydgoszcz.pl , od zakończenia postępowania konkursowego. Dokumenfy nieodebrane
zostaną komisyj nie zniszczonę.

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

Szczegółowe informacje można uzyskać

od 7.30

-

w

sękrętariacię

szkoĘ, tel.

52 345-28-17

15.00.

q

,-a_E

w

o

tęrminie

godzinach

