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OGŁOSZENIE NR 1/POKL/2012

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Woli Uhruskiej ogłasza nabór
kandydatów na realizatorów zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu

nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”  pt „Bawimy się i uczymy z
indywidualizacją” realizowanego w ramach Priorytetu IX. Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2 POKL

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obowiązki realizatorów zajęć w ramach projektu:
1) Dokonanie diagnozy umiejętności uczniów klas I-III na początku projektu;
2) Opracowanie programu własnego do prowadzenia zajęć z uwzględnieniem ich specyfiki;
3) Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (z wykorzystaniem pracowni komputerowej, tablicy multimedialnej

oraz innych zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych);
4) Prowadzenie dokumentacji zajęć;
5) Dokonanie diagnozy umiejętności uczniów na końcu zajęć przy pomocy opracowanego przez siebie

narzędzia diagnostycznego;
6) Opracowanie okresowej informacji z prowadzonych zajęć na stronę www;
7) Sporządzenie informacji na koniec prowadzenia zajęć z uwzględnieniem oceny poziomu realizacji  celu

ogólnego i szczegółowego projektu oraz uzyskanych rezultatów.

Zakres i wymiar zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Uhrusku:
1) Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem

dysleksji - 30 godzin lekcyjnych w roku szkolnym 2012/2013;
2) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 30 godzin zegarowych w roku

szkolnym 2012/2013.

Zakres i wymiar zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Macoszynie Dużym:
1) Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem

dysleksji - 30 godzin lekcyjnych w roku szkolnym 2012/2013;
2) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 30 godzin zegarowych w roku

szkolnym 2012/2013.

Zakres i wymiar zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Woli Uhruskiej:
1) Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem

dysleksji - 30 godzin lekcyjnych w roku szkolnym 2012/2013;
2) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 30 godzin zegarowych w roku

szkolnym 2012/2013;
3) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 30 godzin lekcyjnych

w roku szkolnym 2012/2013;
4) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym

uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych – 30 godzin lekcyjnych w roku szkolnym
2012/2013;

Wymagania stawiane kandydatom na realizatorów zajęć pozalekcyjnych:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz niekaralność;
3) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy w szkołach i placówkach w przypadku

zajęć logopedycznych;
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4) kwalifikacje kierunkowe zgodne ze specyfiką zajęć w przypadku pozostałych zajęć lub do zajmowania
stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej;

5) doświadczenie zawodowe w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami;
6) znajomość specyfiki pracy szkoły;
7) umiejętność obsługi komputera.
UWAGA:
Kandydaci na realizatorów zajęć pozalekcyjnych nie mogą być pracownikami szkół w których
realizowane będą zajęcia pozalekcyjne.

Wymagane dokumenty.
1) List motywacyjny z uzasadnieniem oraz wskazaniem rodzaju zajęć pozalekcyjnych i szkoły w której

kandydat deklaruje ich prowadzenie.
2) Życiorys (CV), z uwzględnieniem opisu przebiegu pracy zawodowej, doświadczenia zawodowego

kandydata.
3) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
4) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach.
5) Kwestionariusz osobowy, zgodnie z  załącznikiem nr 1.
6) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, zgodnie  z  załącznikiem nr 2.
7) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Gminnym Zespole Ekonomiczno-
Administracyjnym Szkół w Woli Uhruskiej lub pocztą na adres:Gminny Zespół Ekonomiczno-
Administracyjny Szkół w Woli Uhruskiej, ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska   z dopiskiem: “Dotyczy
naboru kandydatów na realizatorów zajęć pozalekcyjnych”, w terminie do 30.08. 2012 r.
Dokumenty, które wpłyną do GZEAS po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Spośród wszystkich kandydatów, którzy złożą dokumenty wyłonieni zostaną realizatorzy zajęć
pozalekcyjnych przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
1) poziom wykształcenia;
2) stopień awansu zawodowego nauczyciela;
3) staż pracy w zawodzie nauczyciela.

Z realizatorami zajęć zawarte zostaną umowy zlecenia.
Szczegółowych informacji udziela Lidia Ciszewska-Wilkos Kierownik GZEAS tel. 82 591 50 58.
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Załącznik nr 1

KWESTIONARIUSZ  OSOBOWY

Nazwisko:…………………………….. Nazwisko rodowe …………………………………….

Imiona: 1. ……………………………. 2. ……………………………………………………...

Nr PESEL …………………………. NIP……………………….. obywatelstwo ……………..

Imię ojca ………………………..………... imię matki ………………….…………………….

Miejsce urodzenia ……………………….. Data urodzenia ……………………………………

Miejsce zamieszkania ………………………… Gmina ………………………………………..

Ulica……………………………, Nr budynku ……………., Nr lokalu………………………..

Kod pocztowy ……………………………., Miejscowość ………………………..…….…….,

Oddział NFZ………………………………………………………………………………….…

Adres do korespondencji

…………………………………………………………………………………………………...

Nr telefonu ………………………………. E-mail …………………………………………….

Oświadczam, że jestem zatrudniona/-y na umowę o pracę   TAK/NIE    na czas

nieokreślony/określony.

Nazwa zakładu pracy …………………………………………………………………………...

Oświadczam, że dane zawarte są zgodne ze stanem faktycznym oraz dowodem osobistym seria i

Numer …………………………. wydanym przez ……………………………………...

………………………..………..….                     …..………………………………………..

/Miejscowość i data/                                                                                     /czytelny własnoręczny podpis/
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Załącznik nr 2

…………………………
miejscowość i data

……………..…..................
              Imię i nazwisko

……………………….……
               Adres

……………………..……...

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja niżej podpisana/y, świadoma/y odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art.

233 k.k. (podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy) oświadczam, że nie byłam/em karany za

przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne, posiadam

pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.

…………………………..
               /Czytelny podpis/
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Załącznik nr 3

…………………………
miejscowość i data

……………..…..................
              Imię i nazwisko

……………………….……
               Adres

……………………..……...

O Ś W I A D C Z E N I E

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji

procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.

z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

…………………………..
               /Czytelny podpis/


