Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy, jako nauczyciel wspomagający
w klasie drugiej w Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie
1. Forma zatrudnienia: umowa na czas określonych od 01.01.2018 r. do 22.06.2018 r.
2. Wymiar zatrudnienia: 9/18
3. Opis pracy: realizacja zadań opisanych w dokumentach szkoły, inne zadania zlecone
przez Dyrektora Szkoły.
4. Wymagania:
a. Ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika, w tym oligofrenopedagogika,
pedagogika terapeutyczna. Mile widziana dodatkowo- socjoterapia,
b. Przygotowanie pedagogiczne,
c. Niekaralność.
5. Niezbędne dokumenty:
a. List motywacyjny,
b. Życiorys,
c. Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
d. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
Dokumenty aplikacyjne: podanie o pracę oraz CV należy opatrzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych).
6. Przebieg rekrutacji:
a. Analiza dokumentów aplikacyjnych i ocena spełnienia warunków formalnych,
określonych potrzeb placówki,
b. Rozmowa kwalifikacyjna z zaproszonymi kandydatami,
c. Ostateczny wybór kandydata na stanowisko nauczyciel wspomagający,
d. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany
jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie oraz do wglądu
oryginały dokumentów, świadectw pracy, potwierdzający posiadane kwalifikacje
i umiejętności. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie
naboru dołącza się do jego akt osobowych.
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać w terminie do dnia
21.12.2017 r. na adres: Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie, ul. Lipowa 3,
05-860 Płochocin z dopiskiem nabór na stanowisko nauczyciela wpomagającego. Otwarcie
ofert nastąpi w siedzibie szkoły dnia 22.12.2017 r. o godzinie 14.00. Dokumenty, które wpłyną

do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy
kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Dokumenty pozostałych
kandydatów, można odbierać osobiście w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia rekrutacji.
Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 22-752-58-65

