OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W MIĘDZYSZKOLNYM OŚRODKU SPORTOWYM W SIERADZU
Dyrektor Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu
ogłasza nabór na stanowisko
nauczyciela wychowania fizycznego
w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Sieradzu.
Nazwa i adres jednostki:
Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz
Wymiar zatrudnienia: 13/25
Zatrudnienie: zgodnie z art. 10 ust. 2 Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967)
Obowiązki nauczyciela: organizacja imprez sportowych w Powiecie Sieradzkim
Do składania oferty może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania związane ze
stanowiskiem nauczyciela wychowania fizycznego:
Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe kierunkowe - mgr wychowania fizycznego z przygotowaniem
pedagogicznym,
3. spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela,
4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
5. niekaralność za przestępstwa umyślne oraz brak spraw w toku postępowania karnego,
6. niekaralność za przestępstwa na tle seksualnym.
Wymagania dodatkowe:
1. dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność i dokładność,
2. umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą,
3. szybkość reagowania w sytuacji zagrożenia,
4. wysoki poziom kultury osobistej.
Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4. kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
5. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość – dowód osobisty,
6. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko
niemu postępowanie karne,
7. oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych,
8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)”.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu w
terminie do dnia 28 września 2018 r. do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty złożone
po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej
kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko nauczyciela
wychowania fizycznego w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Sieradzu”. O zakwalifikowaniu się
do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o naborze
zostanie opublikowana zgodnie z Regulaminem. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony
w procesie rekrutacji dołącza się do akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób będą zniszczone
komisyjnie lub zwracane na wniosek zainteresowanych w terminie 14 dni od dnia zakończenia rekrutacji
(odbiór osobisty).
Dyrektor Zespołu Placówek
Wychowania Pozaszkolnego w Sieradz
/-/ mgr Izabela Sufleta

