
ZSS 33. II00-]12018
Ogłoszenie o naborze nr 7l20I8

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

nauczvciela pozalekcyinych zaięć wvchowawczvch

Rodzaj umowy - umowa na czas nieokreślony
Wymiar czasu pracy - 24124 etatu

Zakres wykonywanych crynności na wyżej wymienionym stanowisku:

1. Nauczanie i wychowywanie powierzonych jego opiece ucmiów.

2. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć rłychowawczych na oddziałach szpitalnych z dziećmi i młodzieżą

w wieku od lat 3 do lat l8.

3. Pomawanię osobowości ucmia, jego zdolrrości izaintęręsowań.

4. Pomawanie warunków Ęciaucnlia i jego stanu zdrowia.

5. Stosowanie właściwych metod nauczania dostosowanych do mozliwości zdrowotnych i psycho -
flzycznychucznia.

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

7. Udziń w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych i innych.

8. Prowadzenie zgodnie zprawęm oświatowym i wewnętrmymi instrukcjami dokumęntacji szkoły.

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

l0. Dbanie o własny rozwój zawodowy, udział w róimych formach doskonalenia wev,nątrzszkolnego

i zewnętrmego.

11. Przęstrzęganie zasad bezpieczefistwa i higieny pracy,wdrażanie i nadzór nad ich przestrzeganiem.

l2. Reagowanie na przejawy przemocy i agresji wychowanków oraz wszelkie zavważonę sytuacje lub

zachowania stanowiące zagrożenia zdrowia lub bezpieczęństwa uczniów. Nauczyciel ma obowiązek

ttięzwłocntie zawiadomić Dyrektora szkoły i lekarza prowadzącego o sytuacjach stanowiących

zagrożenia zdrowia lub zycia ucmiów.

13. WspóĘracowanie z róźmymi instytucjami wspierającymi działania edŃacyjne i wychowawcze

placówki.

l 4 . IJ dzięlanie uczni om pomocy psychol ogi czn o-pedago gicznej.

Wymagania niezbędne:

1. Wyksźałcenie Wższę o kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
2. Studia podyplomowe lub kurs kwalif,rkacyjny zzabesu pedagogiki leczniczej.



Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenięzawodowę

Wymagane dokumenty:

l. List motywacyjny
2. Życiorys zawodowy -Curriculum Vitaę
3. Kserokopię dokumęntu potwierdzającego obywatelstwo polskie
4. Kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających staż pracy
5. Kserokopie dlplomów potwierdzających wyksźałcenie
6. Kserokopie zaświadczęń o ukończonych kursach, szkoleniach
7, Oświadczenię o w}Taźeniu zgody na przętwarzzmie danych osobowych umieszczonych w złożonych

dokumentach dla celów rekrutacji - zgodnie z art. 6 ust.1 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
iRady (UE)20161679 zdnja27 kwietnia 2016r.

8. oświadczenie o niekaralności

Informacje inne

Wymagane dokumenty aplikacyjne naleĘ składać w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci
i MłodzieĘ Przewlekle Chorej w Bydgoszczy mieszczącym się przy uI. Skłodowskiej-Curie 4,
w sekretariacie szkoĘ (pokój nr 206) w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej lub wysłać na
wyżej wymieniony adres w terminie do 05.07.2018 r.

W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych poaŹrą będzie brana pod uwagę data wpływu do ZSS
nr 33, a nię data nadania w urzędzie pocźowym. Aplikacje, które wpĘną po wyżej określonym terminie nie
będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych na v,ryżej wymienione stanowisko będzie możrl.a odebrać
w sekretariacie szkoĘ w okresie 14 dni od ogłoszenia wyników naboru w BIP-e na stronie internetowej
szkoĘ - www.zs33,bydgoszcz.pl, od zakończenia postępowania konkursowego. Dokumenty nieodebrane
zo staną kom i syj ni e zniszc zote.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do drugiego etapu naboru o terminie
i miejscu przeprowadzenia roznowy kwalilrkacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznię.
Szczegółowe informacje możma uzyskać w seketariacię szkoĘ, tel. 52 345-28-17 w godzinach
od 7.30 - 15.00.
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