Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA
ODDZIAŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W RAMACH
PROJEKTU „Teraz Przedszkolaki!”
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im UNICEF w Rzeszowie, w związku z realizacją „Teraz
Przedszkolaki!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 dla Działania: 9.1
Rozwój edukacji przedszkolnej, realizowanego w okresie 1 lipca 2019r. – 31 sierpnia 2020r.
ogłasza nabór na stanowiska: Nauczyciel oddziału wychowania przedszkolnego.

Warunki zatrudnienia

- wymiar czasu pracy: pełny
- okres zatrudnienia: na czas określony od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia
2019 r.
- forma zatrudnienia: umowa o pracę na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.)

Data ogłoszenia naboru

31 lipiec 2019r.

Termin składania dokumentów

do 20 sierpnia 2019 r.

Wymagania niezbędne

1) kwalifikacje: w zakresie edukacji i potrzeb rewalidacyjnych osób
z niepełnosprawnością intelektualną, edukacji i rewalidacji dzieci i osób
ze spektrum Autyzmu, wychowanie przedszkolne
2) nauczyciel dyplomowany lub mianowany

Wymagania dodatkowe

min 5-letni staż pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zakres wykonywanych zadań
na stanowisku

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w
tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę;
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
3) zapewnić pełne bezpieczeństwo dzieciom w powierzonym jego opiece
oddziale;
4) inicjować i wdrażać działania prozdrowotne i profilaktyczne,
5) przestrzegać organizacji pobytu dziecka w przedszkolu uwzględniając
możliwości psychofizyczne wychowanków,
systematycznie planować pracę opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczą,
6) dbać o zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci poprzez stosowanie różnorodnych
technik relaksacyjnych uwzględniających potrzeby i oczekiwania dzieci.

Wymagane dokumenty

CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane i
złożone osobiście w biurze projektu – Zespół Szkół Specjalnych im UNICEF w
Rzeszowie, ul.Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów,
, w terminie do 20 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie z
dopiskiem „Nabór na stanowisko Nauczyciela oddziału wychowania
przedszkolnego w ramach projektu „Teraz Przedszkolaki!” z podanym adresem
Nadawcy.

Uwagi

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu
do Biura projektu) nie będą rozpatrywane. Postępowanie będzie składać się z
dwóch etapów.
I etap – kwalifikacja formalna złożonych dokumentów pod względem
kompletności i spełnienia wyżej wymienionych wymagań przez kandydatów na
stanowisko nauczyciela w oddziale wychowania przedszkolnego.
II etap – weryfikacja złożonych aplikacji, które przeszły I etap, przez Dyrektora
Zespołu Szkół Specjalnych im UNICEF w Rzeszowie
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 748 31 68

