
ZESPOŁ sZKoŁ W KIELANOWCE
Kięlanówka l11' 35-106 Rzeszów, tęI. |'7 8592634

e-mail : sp.kielanowka@boguchwala.pl

NABOR NA WOLNE STANOWISKO NAUCZYCIELSKIE
Dyrektor Zespołu Szkół w Kielanówce

ogłasza nabór na wolne stanowiska nauczycielskie:

1. Wychowanie Przedszkolne - 22125 - dwa stanowiska

Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która spełnia warunki określone
w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 sĘcznia l982r. Karta Nauczycie|a (DZ.IJ. z 2014r. poz. 191,1t98 z
2015r. poz.357)z

1. posiada wyŻsze wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogiczn1łn lub ukonczyła
zakJadkształcętia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystaraząące
kwalifikacje;
2. przestrzega podstawowych zasad moralnych;
3. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonyr,vania zawodu'

Wymagania dodatkowe:
posiadanie równoczeŚnie uprawnień do logopedii lub oligofrenopedagogiki lub rytmiki

Na dokumenĘ aplikacyjne składają się:
1. list motywacyjny,
2. Cv zprzebtegapracy zawodowej z adnotacjąo wyrazeniuzgody opisem naprzetwarzanie danych
osobowych (zgodnie zustawąz dnia 29 sierpnia I997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. 20I4r.
poz. II82),
3. poświadczoneprzez kandydata kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe,
4. poświadczoneptzęZ kandydata kopie świadectw pracy)
5. kwestionariusz osobowy,
6. zaśwtadczenielekarskię o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska wydane
przez lękar za medycyny pr acy,
7. oświadczenie o niekaralności'
8. oświadczenie kandydata, Że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innynr
stosuŃu pracy' który uniemożliwiałby mu wykonyłvanie obowiązków nauczycielskich w pełnym wpiarzę
czasu pracy,
9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie na|eŻy przesłac pocztą,lub dostarczyć osobiście
do 22 sierpnia 2016 r. do godz.1500 na adres:

Zespoł Szkól w Kielanówce,
Kielanówka 111

35-106 Rzeszów
z dopiskiem ,,Nabór na wolne stanowisko nauczycielskie - Wychowanie przedszkolne''

Informacja podana do ogólnej wiadomoŚci 9 sierpnia 2016 roku na stronie: htę://www.zskielanowka.p1;
www.boguchwala.pllogloszenia oraznatablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Boguchwale.
o tęrmini e konkursu aplikuj ący zo staną powi adomieni telefon tcznię.

Mariusz Kalandyk
Dyrektor Zespołu Szkół
w Kielanówce
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