ZSS 33. 1100-6/2018
Ogłoszenie o naborze

rr
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Dyrektor zespołu szkół nr 33 specjalnych dla Dzieci iMłodzieży przewlekle chorej
w Bydgoszczy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

nauczvciela edukacii dla bezpieczeństwa

Rodzaj umowy

- umowa na czas określony (na zastępstwo zanieobecnego nauczyciela)

Wymiar czasu pracy

zakr

es

.
2.
3.
4.
5.

-

2118 etatu

wykonywanych czynnościna wy żej wymienionym stanowisku

:

Nauczanie i wychowywanie powierzonych jego opiece uczriów.

l

Realizacja w toku zajęć dydaktycznychpodstawy programowej i programów nauczania.
Poznawanie osobowości ucmia,jego zdolności i zainteresowań.
Pomawanie warunków

Ęciaucmia i jego

stanu zdrowia.

Stosowanie właściwychmetod nauczania dostosowanych do mozliwości zdrowotnych i psycho _

flzycznych ucznia.

6.
7.
8.
9,

OPieka nad uczniami w hakcie organizowanych przez szkołę zajęć, imprez i wycieczek itp.

Udział w Posiedzeniach Rady Pedagogicmej, zespołów przedmiotowych i innych.
Prowadzenie zgodnie z prawem oświatowym i wewnętrznymi instrukcjami dokumentacji szkoĘ.
OdPowiedzialność (także materialna) za pomoce dydaktycme i sprzęt powierzony jego opiece.

l0.

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

ll

.

Przęstrzeganie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, wdrużanię i nadzór nad ich przestrzeganiem.

12. Reagowanie na przejawy przemocy

i

agresji wychowanków oraz wszęlkie zalważonę sytuacje lub

zachowania stanowiące zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa uczniów. Nauczyciel ma obowiązek

nięzwłocznje zawiadomić Dyrektora szkoły i lękarza prowadzącego
zagrożenia zdrowia lub

13. WsPóĘracowanię

z

4.

U dzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wymagania niezbędne:

l.
2.
3.

Wykształceniewyższe w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa
sfudia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej.

Przygotowaniepedagogiczne

syfuacjach stanowiących

Ącia ucmiów.
róiutymi insty,tucjami wspierającymi działania edukacyjne

placówki,
l

o

i

wychowawcze

Wymagania dodatkowe:

1.

Doświadczeniezawodowe

Wymagane dokumenty:

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

Życiorys zawodowy -Curriculum Vitae
Kserokopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
Kserokopie świadectwpracy i innych dokumentów potwierdzających staz pracy
Kserokopie dyplomów potwierdzających wyksźałcenie
Kserokopie zaświadczęń o ukończonych kursach, szkoleniach

8.

oświadczenieo niekaralności

List motywacyjny

Oświadczenie o w}rażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych umieszczonych
dokumentach dla cęlów rekrutacji - zgodnie z art. 6 ust.
i Rady (UE)20161679 zdnia2] kwiętnia2076r.

l RODO

w złożonych
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Informacje inne

.

Wymagane dokumenty aplikacyjne

i MłodzieĘ Przęwlęklę

Chorej

naleĘ składać w Zespole Szkół nr 33 Specja|nych dla Dzięci
Bydgoszczy mieszczącym się przy ul. Skłodowskiej-Curie 4,

w

w sekretariacie szkoły (pokój nr 206) w budynku Pedagogicmej Biblioteki Wojewódzkiej lub wysłać na

r
.

wyżej wymieniony adres w tęrminie do 05.07.20l8 r.
$y' przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych pocńą będzie brana pod uwagę data wpływu do ZSS
nr 33, a nię data nadania w urzędzie pocźowym. Aplikacje, które wp§ną po wyżej określonym terminie nię
będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych na wyżej wymienione stanowisko będzie moźma odębrać

w sekretariacie szkoły w okręsie 14 dni od ogłoszenia wyników naboru w BlP-ę na stronię internetowej

szkoĘ - www.zs33.bydgoszcz.p1, od zakończenia postępowania koŃursowego. Dokumenty nieodebranę

.
.

zo

stalą komi

syj ni

e znis zczonę.

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

Szczęgółowe informacje mozna uzyskać

od 7.30

-

15.00,

w

sekretariacie szkoĘ,

tel.

52 345-28-17

w

o

terminie

godzinach

