OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO POMOC NAUCZYCIELA
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 45
ogłasza nabór na wolne stanowisko pomoc nauczyciela
na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.
2008r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).

I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
3. Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w pełni
z praw publicznych.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Aktualna książeczka dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
II. Wymagania dodatkowe:
1.
2.
3.
4.
5.

Samodzielnośd, jak i umiejętnośd pracy w zespole.
Terminowośd, rzetelnośd i odpowiedzialnośd.
Umiejętnośd pracy w zespole, takt, cierpliwośd i wyrozumiałośd.
Odpowiedzialnośd za realizację zadao.
Umiejętnośd pracy z dziedmi i młodzieżą z niepełnosprawnością.

III. Zakres zadao wykonywanych na stanowisku pomocy nauczyciela:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pomoc uczniom w czynnościach codziennych i samoobsługowych.
Udzielanie systematycznej pomocy nauczycielowi przy organizowaniu zajęd,
przygotowywaniu pomocy dydaktycznych.
Dbanie o wygląd zewnętrzny uczniów.
Dbanie o bezpieczeostwo uczniów w szkole oraz podczas wyjśd pozaszkolnych.
Opiekowanie się, nadzorowanie i porządkowanie sprzętu, pomocy
znajdujących się w klasach.
Pomoc w udzielaniu pierwszej pomocy.
Sprzątanie przydzielonych przez dyrektora powierzchni w szkole.
Wykonywanie innych czynności na polecenie dyrektora szkoły.

IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:
1.
2.

Miejsce pracy – Zespół Szkół Specjalnych nr 45, 42-224 Częstochowa ul. Czecha 15.
Wymiar etatu – pełny.

3.
4.

Zatrudnienie na czas określony od 2.01.2020r. do 30.06.2020r. (z możliwością przedłużenia
na czas nieokreślony).
Bezpieczne warunki pracy.
V. Wymagane dokumenty:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

CV.
Dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukooczone kursy, szkolenia.
Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Oświadczenie o niekaralności.
Kopie świadectw pracy.
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w dokumentach rekrutacyjnych – Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
VI. Pozostałe informacje:





Dokumenty należy składad osobiście w sekretariacie szkoły lub przesład pocztą na
adres: Zespół Szkół Specjalnych nr 45 ul. Czecha 15, 42-224 Częstochowa.
Termin złożenia ofert upływa z dniem 10.12.2019r. o godz. 15 00 (decyduje data
wpływu dokumentów do ZSS nr 45).
Dokumenty nie wykorzystane w procesie rekrutacji będzie można odebrad
w sekretariacie szkoły. Dokumenty nie odebrane po 30 dniach zostaną zniszczone.
Oferty, które wpłyną po terminie, będą nieczytelne lub nie będą zawierały
wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Oferty powinny byd opisane „Nabór na stanowisko pomoc nauczyciela w Zespole Szkół
Specjalnych nr 45 w Częstochowie”.




Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują
się do dalszego postępowania rekrutacyjnego, będą informowani telefonicznie
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały
wymagao zawartych w ogłoszeniu, nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły
uzyskad telefonicznie informacje o tej sprawie. Informacje związane z naborem
udzielane będą w dniach i godzinach pracy sekretariatu Zespołu Szkół Specjalnych nr
45
w Częstochowie, tel. 34 324 65 35.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej.

Dyrektor Szkoły
Anna Kajda

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. („RODO”)
informuję, że:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Administratorem danych osobowych zgromadzonych w procesie postępowania
rekrutacyjnego jest Zespół Szkół Specjalnych nr 45, ul. Czecha 15,
42-224 Częstochowa, tel. 34 324-65-35, e-mail: zss45@edukacja.czestochowa.pl.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:
iodeb@sod.edu.pl. lub nr tel. 34 362 51 05.
Paostwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy – art.
221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. bRODO), natomiast
inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO
konieczna będzie Paostwa zgoda na ich przetwarzanie(art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
Dokumenty nie wykorzystane w procesie rekrutacji będzie można odebrad
w sekretariacie szkoły. Dokumenty nie odebrane po 30 dniach zostaną zniszczone.
Posiadają Paostwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania
ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do wycofania zgody w dowolnym momencie i prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Paostwa danych osobowych w zakresie wynikającym
z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyd w postępowaniu
rekrutacyjnym. Podanie przez Paostwa innych danych jest dobrowolne.

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dołączonych
dokumentach w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego przez Zespół Szkół
Specjalnych

nr

45,

ul. Czecha 15, 42-224 Częstochowa.

…………………….………………………………..
(data i czytelny podpis kandydata)

*Dotyczy danych osobowych niewymaganych art. 22 1 § 1. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.

