ZSS 33. Il00-4lż0I8

Ogłoszenie o naborze rlr 4l20I8

Dyrektor Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci iMłodzięży Przewlekle Chorej
w Bydgoszczy ogłaszanabór kandydatów na stanowisko:

nauczvciela chemii
Rodzaj umowy - umowa naczas określony

Wymiar czasu pracy

-

13/18 etatu

Zakr es wykonywanych crynności na łvyżejwymienionym stanowisku

:

1.

Nauczanię i wychowywanie powierzonych jego opiece ucmiów.

2.

Realizacja w toku zajęć dydaktycznycll podstawy programowej i programów nauczania.

J.

Pomawanię osobowości ucmia, jego zdolności i zainteręsowań.

4.

Pomawanię waruŃów Ęciaucznia i jego stanu zdrowia.

5.

Stosowanie właściwychmętod nauczania dostosowanych do mozliwości zdrowotnych i psycho

-

fizycznychucznia.
6.

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

,7.

|Jdziń w posiedzeniach Rady pedagogicmej, zespołów przedmiotowych i innych.

8.

Prowadzenie zgodnie zprawem oświatowym i wewnętrmymi instrukcjami dokumęntacji szkoły.

9.

odpowiedzialność(takze materialna) za pomoce dydaktyczne i sprzęt powierzony jego opiece.

10.

Dbąnie o własny rozwój zawodowy, udział w rómych formach doskonalenia wewnątrzszkolnego
i zewnętrmego.
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wdrażanię i nadzór nad ich przestrzeganiem.

Reagowanie na przejawy przemocy

i

agresji wychowanków oraz wszelkie za.uważorrę sl'tuacje lub

zachowania stanowiące zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa uczniów. Nauczyciel ma obowiązek

niezwłocmie zawiadomić Dyrektora szkoĘ
zagrożenia zdrowia lub
13.

WspóĘracowanię

z

i

lękarza prowadzącego

o

sytuacjach stanowiących

Ącia uczriów.
różnymi insĘtucjami wspierającymi działania edukacyjne

placówki.

Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogiczrej.

Wymagania niezbędne:
Wyksźałcenie wy ższe w zakręsie chemii
Studia podlplomowę lub kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej.
Przygotowanie pedagogiczne

i

wychowawcze

Wymagania dodatkowe:

l.

Doświadczęnięzawodowe

Wymagane dokumenĘ:

1. List motywacyjny
2. Życiorys zawodowy -Curriculum Vitaę
Z, ń..otoplę dokumóntu potwierdzającego obywatelstwo polskie
4. rserot<opie świadectwpracy i innych dokumentów potwierdzających staż pracy
5. Kserokopie dlplomówpotwierdzających wykształcenie
6. Kserokopie zaświadczętt o Ńończonych kursach, szkolęniach
umieszczonych w złozonych
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
7 .
Parlamentu Europejskiego
-

8.

z art. 6 ust.1
dokumentach dla ceiów rekrutacji ]
"god.ri.
r,
20116
i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia

RoDo

Rozporządzenia

oświadczęnięo niekaralności

Informacje inne

.
l
.

33 specjatnych dla Dzieci
wymagane dokumenty aplikacyjne naleĘ składać w zespole szkół nr
przy
ul, Skłodowskiej_Curie 4,
się
i MłodzieĄ przewlekle Chorej w Bydgosrczy mieszczĘcym
lub wysłać na
Wojewódzkiej
Biblioteki
w sękretariacie szkoĘ (pokój nr)06) w-bńynkupedagogicmej
wyżej wymieniony adres w tęrminie do 05,07,20l8 r,
będzie brana pod uwagę data wPĘwu do ZSS
$y' przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych pocńą
po wyżej określonym terminie
nr 33, a nie data nadania w vrzędzie pocztorł}m. łplikacje, ldóre wpĘną
nie będą rozpatrywane,

będzie możra odebrać
Dokumen§ kandydatów niezakwaliirkowanych ta wyżej wymienione stanowisko
stronię internetowej
na
BIP-e
w
naboru
w sękretariacie ,"koły w okresie 14 dni od ogłoszenia *ynitO*
Dokumenty nieodebrane
szkoĘ _ www.zs33.bydgoszcz.pI, od zakońcłęnia postępówania koŃursowego,
zostaną kom isyj nie miszczone.

. r-ayauci
,

naboru
sp.łoiają"y wymagania formalne, zakwalifikowani do drugiego etaPu

telefonicznie,
i miejscu prr"pro*idi"niu.ońory kwalifikacyjnej zostanąpowiadomięni
52 345-28-I'7
tel,
szkoły,
sękrętariacii
w"
uzyskać
możra
Szczęgółowe informacje
od 7.30

-

15.00.

w

o

terminie

godzinach

