Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko nauczyciela plastyki
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Jeleniej Górze ogłasza nabór
kandydatów na stanowisko nauczyciela plastyki w wymiarze 14/18 etatu na czas
nieokreślony.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko nauczyciela plastyki
I.

Wymagania formalne:
1. posiadanie tytułu magistra z wykształceniem kierunkowym plastyki lub sztuki,
2. posiadanie stopnia awansu zawodowego – minimum nauczyciel kontraktowy,
3. doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela zajęć artystycznych, plastyki
lub sztuki,
4. gotowość podjęcia pracy od 1 września 2019r.,
5. posiadanie obywatelstwa polskiego,
6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela,
7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych,
8. nie była karana za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie
karne.

II.

Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność prowadzenia zajęć wspierających rozwój ucznia,
2. umiejętność stosowania twórczych metod i form pracy z uczniem,
3. umiejętność planowania i wykonywania czynności dydaktyczno-wychowawczych,
4. umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,
5. znajomość przepisów prawa oświatowego,
6. umiejętność pracy w zespole,
7. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywana pracę, rzetelność i sumienność,
8. posiadanie predyspozycji do pracy z dziećmi,
9. prezentowanie wysokiej kultury osobistej,
10. przestrzeganie norm moralnych,
11. dyspozycyjność, sumienność i obowiązkowość,
12. dążenie do rozwoju własnej wiedzy i umiejętności związanych z zawodem
nauczyciela.

III.

Wymagane dokumenty:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko nauczyciela plastyki,
2. CV z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,
3. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie
zawodowe,
4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie – w tym, że nie
toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,

5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku
z ubieganiem się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
– zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
IV.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły (w godz. 8.00 – 15.00) Szkoła
Podstawowa nr 2 im. B. Chrobrego, 58-500 Jelenia Góra ul. Armii Krajowej 8 w zaklejonych
kopertach z napisem „Nabór na wolne stanowisko nauczyciela plastyki” do 5.07.2019r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Szkoły
Podstawowej nr 2 im. B. Chrobrego w Jeleniej Górze.
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