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2 nauczycieli Wiedzy o Polsce od 01 wrzeSnia 2017 r.

"" w szkole podstawowejo gimnazjum i liceum og6lnoksztalcqcym
Wymiar czasu pracy: niepelny etat (l6l26lqcznie do podzialu pomiçdzy dwôch
nauczycieli). Praca w Srody i w soboty (w dwôch miejscach XVI i XVII dzielnicyParyla).
Opis lcwalifikacji jest zgodny z przepisani rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 12 marca 2009 r. z p62n. zmianami w sprawie szczeglNowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela \iliedzy o Polsce w szkole za
granic4 posiada osoba, ktrira:
l)makwalifikacjewymaganedonauczaniahistoriiokre5lonew$2ust. 1,$3lub$4ust. 1,a
ponadto tkoitczyla kurs kwalifikacyjny przygotowuj4cy do natczania wiedzy o Polsce zgodnie
z planem nauczania uzupelniaj4cego, w wymiarze nie mniejszym ni| 40 godzin, lub
2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania jçzyka polskiego, geografii lub wiedzy o spoleczefstwie

okreslonew$2ust.l,g3lub$4ust.l,aponadtoukonczytakurskwalifikacyjnyprzygotowuj4cydo
nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupelniaj1cego, w wymiarze nie mniejszym
ni2 80 godzin, lub

3) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela, a ponadto ukorîczyla kurs
kwalifikacyjny przygotowuj4cy do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania
uzupelniaj4cego, w wymiarze nie mniejs4zm

niïl20

godzin.

Wymagane dokumenty:
,/ list moty.wacyjny i Zyciorys
./ za|wiadczenie o niekaralnoÉci z KRS
,/ zalwiadezenie lekarskie o braku przeciwwskazaf do wykonywania zawodu
nauczyciela (po zakwalifi kowaniu)
,/ kopia dowodu osobistego
,/ kopie dokumentôw potwierdzalqcych posiadane kwalifikacje i ukoriczone formy
doskonalenia zawodowego
./ kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (eSli dotyczy)
OSwiadczenie kandydata o:
- posiadaniu pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystariuz pelni praw publicznych niekaralnoSci za przestçpstwo popelnione umySlnie - niekaralno5ci kar4 dyscyplinam4,
o ktôrej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.
22006 r. Nr 97, poz. 674, zpôZn. zm.)
-wyraZeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustaw4 z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, po2.926, z p62n. zm.)
w celach przeprowa dzenia postçpowania.

V/szystkie dokumenty w formacie PDF nale?y przeslaé pocrt1 elektroniczn4 do dnia
10 czerwca 2017 b.r. do godziny 20.00 na adres: paryz@orpeg.pl W temacie wiadomoéci
nalely wpisaé: Oferta pracy 2011 -2018-WoP
Kandydaci zakwalifikowani do postçpowania kankursowego zostanq powiadomieni drogq
mailowq o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostanq komisyjnie
zniszczone.

ParyZ,19 maja 2017.
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