
Gmina Gniewoszów 
w ramach projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans

edukacyjnych uczniów przez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe 
w szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz krajowych środków publicznych Działanie 9.1 Wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie 
różnic w jakości usług edukacyjnych 

ogłasza otwarty nabór do pracy w projekcie do prowadzenia godzin 
pozalekcyjnych w klasach IV-VI szkół podstawowych prowadzonych przez 

gminę Gniewoszów:

I. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokim Kole
1.  Zajęcia z zakresu ICT (technologii  informacyjnych i  komunikacyjnych):  w 
2012r. -  16 godzin, w 2013r. -  24 godziny (4 godziny w miesiącu - okres realizacji 
wrzesień 2012r. - czerwiec 2013r.)
2. Zajęcia z przedmiotów przyrodniczo - matematycznych: w 2012r. - 12 godzin, 
w 2013r.  -  18 godzin (3 godziny w miesiącu -  okres realizacji  wrzesień 2012r.  - 
czerwiec 2013r.)
3.  Zajęcia  z  języków obcych: w 2012r.  -  16 godzin,  w 2013r.  -  24 godziny (4 
godziny w miesiącu - okres realizacji wrzesień 2012r. - czerwiec 2013r.)
4.  Zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego: w 2012r. -  12 
godzin, w 2013r. - 18 godzin (3 godziny w miesiącu - okres realizacji wrzesień 2012r. 
- czerwiec 2013r.)
5. Zajęcia sportowo – wychowawcze: w 2012r. - 24 godziny, w 2013r. - 36 godzin 
(6 godzin w miesiącu - okres realizacji wrzesień 2012r. - czerwiec 2013r.) 

II. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Gniewoszowie
1.  Zajęcia z zakresu ICT (technologii  informacyjnych i  komunikacyjnych):  w 
2012r. -  16 godzin, w 2013r. -  24 godziny (4 godziny w miesiącu - okres realizacji 
wrzesień 2012r. - czerwiec 2013r.)
2. Zajęcia z przedmiotów przyrodniczo - matematycznych: w 2012r. - 12 godzin, 
w 2013r.  -  18 godzin (3 godziny w miesiącu -  okres realizacji  wrzesień 2012r.  - 
czerwiec 2013r.)
3.  Zajęcia  z  języków obcych: w 2012r.  -  16 godzin,  w 2013r.  -  24 godziny (4 
godziny w miesiącu - okres realizacji wrzesień 2012r. - czerwiec 2013r.)



4.  Zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego: w 2012r. -  12 
godzin, w 2013r. - 18 godzin (3 godziny w miesiącu - okres realizacji wrzesień 2012r. 
- czerwiec 2013r.)
5. Zajęcia sportowo – wychowawcze: w 2012r. - 24 godziny, w 2013r. - 36 godzin 
(6 godzin w miesiącu - okres realizacji wrzesień 2012r. - czerwiec 2013r.) 

WYMAGANIA:
1. obywatelstwo polskie
2. pełna  zdolność  do  czynności  prawnych  oraz  korzystanie  z  pełni  praw 

publicznych
3. posiadanie  stanu  zdrowia  pozwalającego  na  zatrudnienie  na  określonym 

stanowisku
4. wykształcenie wyższe pedagogiczne zgodne ze specyfiką prowadzonych zajęć 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12.03.2009r. W 
sprawie  szczegółowych  kwalifikacji  wymaganych  od  nauczycieli  oraz 
okreslenia  szkół  i  wypadków,  w  których  można  zatrudnić  nauczycieli  nie 
mających  wyższego  wykształcenia  lub  ukończonego  zakładu  kształcenia 
nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400). 

5. doświadczenie zawodowe w pracy dydaktyczno - wychowawczej z uczniami 
klas IV-VI szkoły podstawowej minimum 1 rok

6. niekaralność za przestępstwo umyślne
7. umiejętność obsługi komputera
8. dyspozycyjność w godzinach popołudniowych

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. List motywacyjny z uzasadnieniem; 

2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności 
wymagane  informacje  o  dotychczasowej  pracy,  doświadczeniu  zawodowym 
kandydata;

3.  Kopia  dyplomu  ukończenia  studiów  wyższych,  kursów  kwalifikacyjnych  oraz 
innych świadectw lub zaświadczeń wskazujących na kwalifikacje kandydata; 

4.  Podpisane  oświadczenie,  że  kandydat  nie  był  prawomocnie  skazany  za 
przestępstwo umyślnie.

5. Podpisana klauzula o treści:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych 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  22  marca  1990  r.  o  pracownikach  
samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.);

6. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w szkole.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście (pokój nr 12 - sekretariat) 
lub  za  pośrednictwem  poczty  kompletu  dokumentów  w  zamkniętej  kopercie  w 
terminie  do  dnia  27  września  2012r.  do  godz.  12:00 na  adres:  Urząd  Gminy 
Gniewoszów ul. Lubelska 16 26-920 Gniewoszów z dopiskiem: „Dotyczy naboru na 
stanowisko nauczyciela ………………………. (należy wpisać odpowiedni rodzaj 
zajęć z zakresu podanego w ogłoszeniu o naborze) w celu realizacji projektu pn. ,,  
Dziecięca  Akademia  Przyszłości’’.  Oferty  złożone  po  terminie  nie  będą 
rozpatrywane.

Gniewoszów, dnia 21 września 2012r.


