OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Wójt Gminy Kramsk

w związku z realizacją Projektu „Edukacja dla

najmłodszych – nowe miejsca przedszkolne w Gminie Kramsk”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
Priorytetowa

8:

Edukacja,

Działanie

8.1

Ograniczanie

2014-2020, Oś
i

zapobieganie

przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji
przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna

ogłasza nabór na stanowisko
nauczyciela/nauczycielki

języka

angielskiego

do

prowadzenia

dodatkowych z dziećmi 3 i 4 letnimi w Oddziale 1,2,3,4

zajęć

w Przedszkolu

prowadzonym w ramach projektu „Edukacja dla najmłodszych – nowe
miejsca przedszkolne w Gminie Kramsk”
Przedmiot naboru:
Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole ul. Konińska 20, 62-511 Kramsk
Wynagrodzenie:

współfinansowane

przez

Unię

Europejską

w

ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego
Okres zatrudnienia: od 22.03.2017r. do 28.02.2018r.
Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie
Wymiar czasu pracy: 1 godzina zegarowa tygodniowo na 1 grupę. Łącznie 4
grupy czyli 4 godziny zegarowe tygodniowo.

Łączna liczba godzin pracy objętych umową w okresie jej realizacji: 192 godziny.
Godziny, w których odbywać się będą zajęcia zostaną określone przez
Koordynatora Projektu w osobnym harmonogramie. Zajęcia odbywać się będą
poza godzinami,

w których w przedszkolu prowadzona jest podstawa

programowa wychowania przedszkolnego.
Preferowane wykształcenie:
Nauczyciel mianowany z wykształceniem kierunkowym do prowadzenia zajęć z
języka angielskiego w przedszkolu (wykształcenie zgodne z obowiązującymi
przepisami krajowymi MEN)
Wymagania dodatkowe:
1. Kreatywność i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.
2. Wysokie umiejętności komunikacyjne.
3. Odporność na stres.
4. Rzetelność, obowiązkowość.
Zakres zadań wykonywanych w projekcie:
1. Przygotowanie i realizacja programu zajęć dodatkowych z języka angielskiego
dla dzieci 3 i 4 letnich w OP 1, 2,3,4
2. Dokonywanie ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju
postaw, umiejętności i poziomu wiedzy z języka angielskiego, w tym w zakresie
rezultatów wskazanych w Projekcie.
3. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej
Wymagane dokumenty:
1. CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
2. List motywacyjny.
3. Kserokopia dowodu osobistego(dwie strony).
4. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
5. Kserokopia dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.

6. Kserokopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kursy/szkolenia.
Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez
kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”.
Termin i miejsce składania dokumentów:
1.Termin składania dokumentów upływa z dniem 20 marca 2017 r. o godz. 12:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w SEKRETARIACIE URZĘDU
GMINY W KRAMSKU UL. CHOPINA 12, 62-511 KRAMSK

i oznakować w

następujący sposób:
„Nabór

na

stanowisko

nauczyciela/nauczycielki

języka

prowadzenia zajęć dodatkowych z dziećmi 3 i 4 letnimi w

angielskiego

do

Oddziale 1,2,3,4

w Przedszkolu w ramach realizacji projektu „Edukacja dla najmłodszych – nowe
miejsca przedszkolne w Gminie Kramsk” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego”
Złożonych dokumentów nie odsyłamy.
Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 22 marca 2017r.
Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej Gminy
Kramsk oraz w siedzibie Urzędu Gminy Kramsk.
Wszelkich informacji na temat naboru udziela P. Anna Kasprzak – tel. 632470004
wew. 237
Wójt Gminy Kramsk
/-/ Józef Drop

