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Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie
ogłasza nabór
na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

1. Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie,
ul. Grunwaldzka 15, 38-400 Krosno.
2. Określenie stanowiska pracy: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
3. Wymiar zatrudnienia: 11/18 etatu.
4. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia
2020 r.
5. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
1) wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym - kwalifikacje
do zajmowania ww. stanowiska w szkole podstawowej zgodnie z obowiązującymi
przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej,
2) warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu,
3) przestrzeganie podstawowych zasad moralnych.
6. Wymagania dodatkowe:
1) samodzielność i dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,
2) kreatywność, dobry kontakt z dziećmi,
3) umiejętność korzystania z tablicy interaktywnej i innych pomocy multimedialnych,
4) mile widziane dodatkowe kwalifikacje przydatne w pracy z dziećmi.
7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania
stanowiska,
4) kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli kandydat posiada),
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
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7) oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3
i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 967
z późn. zm.),
8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.
8. Dokumenty należy składać w terminie do 12 sierpnia 2019 r. w sekretariacie szkoły
w godzinach 8:00 – 15:00, w kopercie z napisem „Nabór na stanowisko nauczyciela
edukacji wczesnoszkolnej”.
9. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, spełniającymi wymagania formalne, odbędą się
w dniach 19 i 20 sierpnia 2019 r. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani
telefonicznie do 16 sierpnia 2019 r.
10. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń szkoły i na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie.

Klauzula informacyjna RODO.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [4.5.2016 L 119/38
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL] informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jana
Pawła II w Krośnie, ul. Grunwaldzka 15, 38-400 Krosno, tel. 1343 20562.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem sekretariatu
szkoły: tel 134320562, e-mail sp5@krosno.net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby ww. rekrutacji - na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych oraz na
podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040
z późn. zm.).
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody

3
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych) na działania administratora w zakresie ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie
może skutkować odmową

rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej,

a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

