Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy, jako nauczyciel wspierający
w Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie
1. Forma zatrudnienia: umowa na czas określony od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.;
2. Wymiar pracy: 12/20;
3. Opis pracy: ścisła współpraca z nauczycielami przedmiotowymi w celu dostosowania
metod i form pracy uczniom z niepełnosprawnościami, inne zlecone przez Dyrektora
Szkoły;
4. Wymagania:
a. Ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika, w tym oligofrenopedagogika,
pedagogika szkolna, terapeutyczna, inne;
b. Przygotowanie pedagogiczne;
c. Niekaralność;
5. Niezbędne dokumenty:
a. List motywacyjny;
b. Życiorys, zawierający informacje o wykształceniu i kwalifikacjach zawodowych oraz
posiadanych umiejętnościach.
6. Sposób przekazania oferty rekrutacyjnej: oferty należy przesyłać do dnia 09.07.2018 r.
listownie na adres: Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie, ul. Lipowa 3,
05-860 Płochocin lub mailowo: sekretariat@gimplochocin.pl (można w formie
zaszyfrowanej). Data otwarcia ofert: 10.07.2018 r.

Przebieg rekrutacji:
1. Analiza dokumentów aplikacyjnych i ocena spełnienia warunków formalnych
określonych potrzebami placówki.
2. Rozmowa kwalifikacyjna z zaproszonymi kandydatami.
3. Ostateczny wybór kandydata na stanowisko nauczyciel wspierający.
Wyłoniony kandydat w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany
jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie oraz do wglądu
oryginały
i
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i umiejętności; Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie
naboru zostaną dołączone do akt osobowych. Pozostałe osoby mogą odebrać osobiście
dokumenty aplikacyjne w sekretariacie szkoły w ciągu 30 dni od dnia zakończenia
rekrutacji (po tym okresie dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone).
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Informacje o ochronie danych osobowych:
Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie, ul. Lipowa 3, 05-860 Płochocin, jako
administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego
w Płochocinie, z siedzibą: ul. Lipowa 3, 05-860 Płochocin



podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach rekrutacyjnych;



posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;



podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.



inspektorem ochrony danych w Gimnazjum jest Pan Marcin Sajdak, adres e-mail
marcin.sajdak@safeguard.com.pl



dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia postepowania
rekrutacyjnego;



ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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