
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Rybniku 

ogłasza nabór na stanowisko pracy – nauczyciel informatyki 

w Szkole Podstawowej nr 11 im. Maksymiliana Basisty w Rybniku  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rybniku 

 

1.Przedmiot naboru: 

1) stanowisko: nauczyciel informatyki,  

2) miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 11 im. Maksymiliana Basisty w Rybniku,  

3) okres zatrudnienia: 01.02.2020r. do 26.06.2020r.,  

4) wymiar etatu: 18/18 etatu,  

5) podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na podstawie KN.  

 

2.Wymagania: 

1) wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, 

2) udokumentowane kwalifikacje na kierunku: informatyka. 

 

3.Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku: 

1) prowadzenie zajęć informatyki w klasach 4,5,6,7, 

2) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,  

3) informowanie rodziców o postępach uczniów,  

4) współpraca z innymi pracownikami pedagogicznymi szkoły oraz specjalistami,  

5) obowiązek przestrzegania tajemnicy służbowej.  

 

4.Dokumenty: 

1) podanie,  

2) życiorys (CV),  

3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie –poświadczone za zgodność z oryginałem,  

4) oświadczenie (załącznik 1) 

5) kwestionariusz osobowy (obowiązkowo należy wypełnić pozycje nr 1, 2, 3, 4 i 5. Wypełnienie 

pozostałych pozycji jest dobrowolne – w takim przypadku wymagane jest podpisanie zgody na 

przetwarzanie udostępnionych innych niż niezbędne danych osobowych w celu naboru na wolne stanowisko 

pracy i ewentualnego dalszego zatrudnienia). 

 

5.Ocena spełnienia warunków udziału w naborze: 

Ocena spełniania warunków udziału w naborze będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez 

kandydatów dokumenty. Kandydaci, którzy nie przedłożą dokumentów potwierdzających spełnienie 

wymaganych warunków zostaną wykluczeni z naboru.  

 

6.Zasady sporządzania oferty: 

1) ofertę składa się w formie pisemnej - dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez 

kandydata;  

2) ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami naboru oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty; 

3) każda strona dokumentu złożonego w formie kopii musi być opatrzona datą, klauzulą „Za zgodność 

z oryginałem” oraz podpisem kandydata. 

 

7. Forma, miejsce i termin składnia ofert: 

1) Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem  

i nazwiskiem oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko nauczyciela prowadzącego zajęcia informatyki do dnia 

22 stycznia 2020 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do sekretariatu) w sekretariacie Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 11 w Rybniku ul. ks. Henryka Jośki 25 14; 44-217 Rybnik.  

2) Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne odbędzie się 23 stycznia 

2020r. o godz. 08:30 w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Rybniku, ul. ks. Henryka Jośki 25. 

3)Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 11 w Rybniku.  

 


