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Szkoła Podstawowa  w Troszynie poszukuje specjalistów do prowadzenia zajęć dodatkowych 

– pozalekcyjnych dla uczniów w ramach projektu „Wspomaganie rozwój kompetencji 

kluczowych i umiejętności uniwersalnych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 

RPOWM 2014 – 2020 priorytet 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 10.1.1 Edukacja 

ogólna, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.  

(Nr umowy RPMA.10.01.01-14-b680/18-00) 

Nabór prowadzony jest na stanowiska: 

1. specjalista - nauczycieli  do prowadzenia zajęć  dydaktyczno-wyrównawczych                                 

z matematyki, klasy IV i V  (2 godziny tygodniowo)  

 

2. specjalista - nauczycieli  do prowadzenia zajęć  dydaktyczno-wyrównawczych                               

z matematyki, klasy  VI -  VIII  (2 godziny tygodniowo)  

 

3. specjalista - nauczycieli  do prowadzenia zajęć dla dzieci z trudnościami  w nauce 

języka angielskiego,  klasy IV i V  (2 godziny tygodniowo)  

 

4. specjalista - nauczycieli  do prowadzenia zajęć dla dzieci z trudnościami  w nauce 

języka angielskiego,  klasy VI i VIII  (2 godziny tygodniowo)  

 

5. specjalista - nauczycieli  do prowadzenia zajęć z języka angielskiego dla uczniów 

uzdolnionych, klasy IV -VIII  (4 godziny tygodniowo)  

 

6. specjalisty do prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości (projekt edukacyjny Otwarta 

firma)      (4 godziny tygodniowo)  

 

7. specjalista - nauczycieli  do prowadzenia zajęć z matematyki dla uczniów 

uzdolnionych, klasy IV -VIII  (2 godziny tygodniowo)  

 

8. specjalista - nauczycieli  do prowadzenia zajęć  z zakresu przyrody (biologia, chemia, 

fizyka, geografia)  dla dzieci, klasy IV -VIII  (2 godziny tygodniowo)  

 

9. specjalista (informatyk, programista) - nauczycieli  do prowadzenia zajęć                                 

z programowania, klasy IV -V  (1 godzina tygodniowo)  

 

10. specjalista (informatyk, programista) - nauczycieli  do prowadzenia zajęć                                 

z programowania, klasy VI -VIII  (2 godziny tygodniowo)  

 

11. specjalista - nauczycieli  do prowadzenia zajęć  korekcyjno – kompensacyjnych                      

(4 godziny tygodniowo)  

 

12. specjalista – logopeda (5 godzin tygodniowo)  

 

13. specjalista – nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne dla ucznia                                        

z niepełnosprawnością w stopniu lekkim (4 godzin tygodniowo)  
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Miejsce prowadzenia zajęć:  sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Troszynie ul. Szkolna 4 

07-405 Troszyn   

Zajęcia będą prowadzone dla grup liczących do 8 uczniów, od poniedziałku do piątku w 

godzinach 14-17  (tj. po zakończeniu lekcji) lub w soboty – ale tylko za wyraźną zgodą 

uczniów. 

Zatrudnienie będzie miało formę: umowy o pracę, na część etatu, na czas określony.  

Pierwsza umowa na okres próbny 3 miesięcy.  

 Od kandydatów oczekuje się wykształcenia wyższego specjalistycznego, zgodnego                         

ze stanowiskiem, oraz odpowiednich uprawnień do pracy z dziećmi. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na maila: edytaginalska@interia.pl                   

(lub pod numerem tel. 734 460 794 – po 17 lutego 2020r.)  

Podanie o pracę oraz CV, z potwierdzeniem posiadanych uprawnień i doświadczenia w pracy 

na wskazanym stanowisku, należy przesłać: 

pocztą na adres: Edyta Ginalska  Biuro Projektu ul.  J. Słowackiego 4C 07-405 Troszyn                  

lub na adres email: edytaginalska@interia.pl do dnia 6 marca 2020 r. 

Oferta powinna zawierać dopisek, którego stanowiska dotyczy. 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

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

(Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (Dz.U. z 2016 r, poz. 902)”. 

Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE z 4.05.2016 r., L119/1). 

 


