
 

 
 

 

Rybnik, 3.09.2018 r. 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku 

ul. dr. Mariana Różańskiego 14a 

ogłasza nabór na stanowisko pracy – nauczyciel prowadzący zajęcia psychoedukacyjne 

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Rybniku 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rybniku 

 

Dotyczy projektu pt. "Z matematyką na ty”.  Edukacja matematyczno-przyrodnicza  

fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych realizowanego na podstawie umowy 

o dofinansowanie nr: UDA - RPSL.11.01.04 - 24-02GH/17 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 (Europejski Fundusz 

Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 

11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego 

dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. 

 

  

1. Przedmiot naboru:  

1) stanowisko: nauczyciel prowadzący zajęcia psychoedukacyjne,  

2) miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika 

w Rybniku,  

3) okres zatrudnienia: 1.10.2018 r. do 21.06.2019 r.,  

4) wymiar etatu: 22/22, 

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

  

2. Wymagania:  

1) wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym  

a) udokumentowane kwalifikacje na kierunku: pedagogika lub psychologia lub 

resocjalizacja.  

  

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:  

1) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych z dziećmi klas I-VIII według własnego 

programu, 

2) prowadzenie dokumentacji związanej z udziałem w projekcie „Z matematyką na Ty”,  

3) informowanie rodziców o postępach dziecka,  

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) oświadczenia (Załącznik nr 1): 



 

 
 o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione 

umyślnie;  

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

wymaganych w ogłoszeniu o naborze w procesie rekrutacji na stanowisko 

nauzcyciela i o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych; 

 oświadczenie o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji  

w Biuletynie Informacji Publicznej danych osobowych w przypadku zatrudnienia 

w wyniku przeprowadzonego naboru, zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 ze 

zmianami).  

  

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:  

 Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie, opatrzonej 

imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko nauczyciela prowadzącego 

zajęcia psychoedukacyjne” do dnia 14 września 2018 r. do godz. 15.30 (decyduje data 

wpływu do sekretariatu) w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku 

ul. dr. Mariana Różańskiego 14 a; 44-200 Rybnik. 

 Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. 

 

8. Inne informacje: 

1.) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie 

o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

2.) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 

w Rybniku. 

W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty. 

Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone 

              Dyrektor  

(-) mgr Jolanta Rocznik  

  

  

  

  

  

  



 

 
  

  

Załącznik nr 1                                                                      ………..……………………… 

        Miejscowość, data 

 

………………………………. 

Imię i nazwisko 

  

………………………………. 

Pesel    

 

  

Oświadczenia 

 
Ja niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające 

z art. 233 k.k. (podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy)  

 

1. Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie i nie 

toczy się przeciwko mnie postępowanie karne; posiadam pełną zdolność  

do dokonywania czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych. 

 

 
............................................ 

                                                                                           czytelny podpis 

 

 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

wymaganych w ogłoszeniu o naborze w procesie rekrutacji na stanowisko nauczyciela 

prowadzącego zajęcia psychoedukacyjne i że zapoznałam/em się z klauzulą 

informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

 

............................................ 

                                                                                           czytelny podpis 

 

3. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej moich danych osobowych w przypadku zatrudnienia w wyniku 

przeprowadzonego naboru, zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r.  

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 ze zmianami).  

 

 

............................................ 

                                                                                         czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
Kto będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe? 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 z siedzibą  

w Rybniku, ul. dr. Mariana Różańskiego 14a. 

 

Zespół wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować 

listownie, na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku, ul. dr. Mariana 

Różańskiego 14a, 44-200 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: sp5@um.rybnik.pl  

w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

  

Dlaczego będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe? 

Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jej brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

 

Jakie ma Pani/Pan prawa? 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo 

wycofania każdej wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej wycofaniem. 

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Komu mogą zostać udostępnione Pani/Pana dane osobowe? 

Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których 

Zespół posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub 

kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Zespołu. 

 

Jak długo będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe? 

Zespół przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów 

archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu 

wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów 

archiwalnych. 

 

 

Dodatkowych informacji udziela Anna Bujoczek pod numerem telefonu: 32 42 212 81 

oraz adresem email: sp5@um.rybnik.pl 

mailto:sp5@um.rybnik.pl

