Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec
ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciel języka angielskiego
w Punkcie Przedszkolnym „Kraina Przedszkolaka” w Klęczanach
utworzonym w wyniku realizacji projektu
pn. „Utworzenie Punktu Przedszkolnego „Kraina Przedszkolaka” w Klęczanach
o numerze wniosku POKL.09.01.01-12-021/12, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Poddziałanie 9.1.1.

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć z języka angielskiego w Punkcie
Przedszkolnym „Kraina Przedszkolaka” w Klęczanach od 01.09.2013 r. do dnia 30.06.2015 r.
Zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu po 20 minut w ramach umowy zlecenie.

I. Do konkursu na stanowisko nauczyciela języka angielskiego może przystąpić osoba,
która posiada:
1. ukończone studia magisterskie na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub
lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiadanie przygotowanie
pedagogiczne, lub;
2. ukończone studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany nauczany język
obcy oraz posiadanie przygotowanie pedagogiczne, lub;
3. ukończone studia pierwszego stopnia;
a) na kierunku filologia w specjalności danego języka oraz posiadanie przygotowania
pedagogicznego, lub;
b) w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka
obcego oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego, lub;
4. ukończone nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu
językowi obcemu, lub;
5. ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymowanie się:
a) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego
stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub;
b) świadectwem znajomości języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym
mowa w załączniku do rozporządzenia oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego, lub;
6. ukończenie zakładu kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności oraz legitymowanie się:
a) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego
stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub;
b) świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym,
o którym mowa w załączniku do rozporządzenia oraz posiadanie przygotowania
pedagogicznego, lub;
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7. legitymowanie się świadectwem dojrzałości i świadectwem złożenia państwowego
nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa
w załączniku do rozporządzenia;
8. ponadto legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej
podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, i która ukończyła studia
podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego;
9. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
10. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
11. nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;

Wymagania dodatkowe:
 Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.

II.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać

1. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
2. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata oraz spełnienie kryteriów
ogłoszonych w niniejszym konkursie;
3. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za
przestępstwo popełnione umyślnie;
4. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie
dyscyplinarnie lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 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.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela.

III.

Do obowiązków nauczyciela języka angielskiego należy:

1. Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieci powierzonych mu w czasie zajęć;
2. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć;
3. Organizowanie i prowadzenie zajęć z języka angielskiego poprzez:
- stymulowanie prostych wypowiedzi;
- uruchamianie zdolności naśladowczych;
- dobór atrakcyjnych tematów i literatury dla dzieci, wykazywanie się inicjatywą twórczą;
4. Tworzenie, realizowanie oraz weryfikowanie programu zajęć;
5. Współpraca z zatrudnionym w punkcie zespołem projektowym;

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec w terminie do 26.08. 2013 r.
do godz. 15.00 (decyduje data wpływu). Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: oferta na zajęcia z języka angielskiego w Punkcie Przedszkolnym „Kraina
Przedszkolaka” w Klęczanach, ponadto na ofercie winny zostać umieszczone dane adresowe
oferenta.
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