Załącznik nr 1
do Zarzadzenia Nr 305/2013
OGŁOSZENIE o NABORZE
Burmistrz Brodnicy
ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela w specjalnym oddziale przedszkolnym w Przedszkolu
im. Marii Konopnickiej w Brodnicy w ramach Projektu pt. „Przedszkole dla wszystkich w Brodnicy”,
realizowanym przez Gminę Miasto Brodnica w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Wolne stanowiska: 2,8 etatu (trzy osoby)

Zatrudnienie każdej z osób w oparciu o umowę o pracę na okres trwania projektu, tj. od dnia
1 grudnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r.
1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa

2)
3)
4)
5)

członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub
postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;
nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

6) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w oddziale
przedszkolnym specjalnym zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1207).
2. Wymagania dodatkowe: referencje z poprzedniego miejsca zatrudnienia.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Realizacja zadań nauczyciela wychowawcy w specjalnym oddziale przedszkolnym.
4. Warunki pracy na stanowisku pracy:
Praca z dziećmi posiadającymi orzeczenia o kształceniu specjalnym. Warunki i czas pracy zgodnie z
ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z póżn. zm.).

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o
stażu pracy pedagogicznej;
3) dokumenty poświadczające wykształcenie;
4) dokumenty poświadczające posiadany staż pracy (świadectwo pracy, zaświadczenia, itp.):
5) kwestionariusz osobowy;
6) oświadczenia dotyczące spełnienia przez kandydata wymagań niezbędnych określonych w
pk-cie 1 ppkt 1 - 5 ogłoszenia;
7) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo
kandydata.
6. Dodatkowe dokumenty:
1. poświadczenia (zaświadczenia, certyfikaty, itp.) posiadanych przez kandydata innych
kwalifikacji, uprawnień i umiejętności,
2. referencje z poprzednich miejsc pracy.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, kwestionariusz osobowy
powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 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.) oraz ustawą z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego, lub pocztą na adres
Urzędu Miejskiego, ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica, Kancelaria Ogólna pok. 211 z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko nauczyciela w specjalnym oddziale przedszkolnym - Przedszkole dla
wszystkich w Brodnicy” w terminie do dnia 20 listopada 2013 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia
rozmowy kwalifikacyjnej.
Złożone dokumenty nie będą odsyłane chyba, że na pisemny wniosek oferenta.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej www:bip.brodnica.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Brodnicy.
Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny oraz prawo udzielenia pisemnej
odpowiedzi tylko na oferty, które po weryfikacji formalnej zostaną zakwalifikowane do II etapu
naboru – rozmowy kwalifikacyjnej.
Brodnica 12.11.2013r.
BURMISTRZ
(-) Jarosław Radacz

