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Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko doradcy metodycznego w zakresie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Historia z Wiedzą o Społeczeństwie,
język obcy – wszystkie etapy kształcenia,
geografia,
biologia,
edukacja dla bezpieczeństwa,
chemia,
kształcenie zawodowe,
wychowanie fizyczne – wszystkie etapy kształcenia,
fizyka.

Wymagania związane z pełnieniem zadań doradcy metodycznego:
1. Zatrudnienie w szkole, placówce oświatowej prowadzonej przez Miasto Jelenia Góra,
2. Aktualne zatrudnienie zgodnie z kwalifikacjami wymaganymi do zajmowania stanowiska
nauczyciela w szkole, placówce oświatowej,
3. Stopień nauczyciela dyplomowanego,
4. Co najmniej dziesięcioletni staŜ pracy pedagogicznej.

Wymagania dodatkowe:
1. Biegła znajomość obsługi komputera i Internetu, dorobek zawodowy w zakresie
zastosowania technologii informacyjnej w nauczanym przedmiocie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Organizacja i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli Miasta Jelenia Góra,
2. Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli i kadry kierowniczej,
3. Wspieranie nauczycieli oraz kadry kierowniczej przeszkoli, szkół i placówek w
wprowadzeniu zmian doskonalących proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy,
4. Wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia
zawodowego nauczycieli,
5. Organizowanie róŜnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń w tym warsztatów,
konferencji i seminariów dla nauczycieli poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek,
6. Planowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli,
7. Upowszechnianie wiedzy pedagogicznej w formie własnych wydawnictw i publikacji
internetowych oraz we współpracy ze środkami masowego przekazu,
8. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz oświaty,

9. Zadania doradcy metodycznego będą wykonywane przez nauczyciela w ramach stosunku
pracy w publicznym przedszkolu, szkole i placówce w której nauczyciel jest zatrudniony, z
jednoczesnym obniŜeniem wysokości obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
i przyznaniem dodatku funkcyjnego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1. arkusz aplikacyjny wraz z załącznikami,
2. Kserokopia dokumentów potwierdzających wymagania związane z pełnieniem zadań
doradcy metodycznego,
Wymogi formalne:
1. ZłoŜenie wymaganych dokumentów (zgodnie z arkuszem aplikacyjnym w załączeniu)
2. Spełnienie wymagań związanych z pełnieniem zadań doradcy metodycznego.
Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane jest składanie dokumentów aplikacyjnych w wersji papierowej,
2. Dokumenty aplikacyjne naleŜy składać do dnia 12.10.2012r,. do godz. 14:00 od
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 w siedzibie Wydziału Edukacji i Sportu,
Plac Ratuszowy 58, pokój 110. Informacji udziela i sprawę prowadzi: Katarzyna Jabłońska –
Elert, Podinspektor Wydziału Edukacji i Sportu Urząd Miasta Jelenia Góra, tel. 075 75
46 342,
3. Dopuszcza się przesłanie dokumentów pocztą na adres: Wydział Edukacji i Sportu , Plac
Ratuszowy 58 , 58-500 Jelenia Góra – liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta
JeleniaGóra,
4. Dokumenty naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru
kandydatów do pełnienia zadań doradcy metodycznego w zakresie ……….” Na kopercie
naleŜy podać dane osobowe, adres zamieszkania, nr. telefonu oraz email kontaktowy.
5. Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje
Osoby, które spełnią wymagania formalnie określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do
dalszego postępowania, telefonicznie lub mailem zostaną poinformowane o tym fakcie.

