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Dyrektoľ Szkoły Podstawowej im. Młodych Bohaterów w Szewcach zatrudni nauczycieli
z pełnymi kwalifikacjami do pľowadzenia zajęć, w ľamach realizacji projektu ''Nowoczesna
edukacja w gminach Wisznia Mała i obomiki Śląskie'':

1. Matematyka-3 godziny tygodniowo dla klas VI-MII
2. Matematyka wyrównawcza- 3 godziny tygodniowo dla klas IV-VIII
3. Nauki przyľodnicze- 4 godziny tygodniowo dla klas IV-VIII
4. Język angielskĹ 4 godziĺtygodniowo dla klas I-III
5. Język angielski- 1 godzina tygodniowo dla klas IV-VI
6. Język angielski- l godziĺatygodniowo dla klas VII-VIII

Godziny ľealizowane w ramach projektu ĺaleŻy dostosować do istniejącego planu zajęó

w poszczególnych klasach.

Wynagrodzenie wyliczane wg tabeli vĺynagradzanianauczycieli w poszczególnych stopniach
awansu zawodowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, naleŻy składać w foľmie papierowej do dnia 20.022020
w siedzibie szkoły: Szewce, ul. Strzeszowska 7, 55-lI4 Wisznia Mała.

l. List motywacyjny
2. CV z opisem pľzebiegu pľacy zawodowej
3. Kserokopie dokumentów potwieľdzającychwykształcenie i kwalifikacje zawodowe
4. oświadczenie o niekaľalności
5. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

Informacja RODO
Na podstawie Rozporządzenia o ochronie Danych osobowychz dnia}7 kwietnia20I6r. (Dz.
Urz. UE L 119 z04.05.2016), informuję Panią lPana, że administratorem danych osobowych
jest Zespół Szkolno_Przedszkolny w Szewcach, ul. Stľzeszowska 7, s5-ll4 Wĺsznia Mała.
Kontakt do Inspektora Danych osobowych możliwy jest pod adľesem mailowym:
abi@adametľonics.pl, pod nr tel: 608294903' Administľator zbieraiprzetvłarza dane osobowe
Pani lPana w celu przepľowadzenia ľekrutacji na wolne stanowiska i zatrudnięnia. Infoľmuję,
Że przysługuje Pani /Panu pľawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania,
uaktualniania czy spľostowaniaw ruzie stwieľdzenia, że darle są niekompletne, nieaktualne lub
niepľawdziwe. Państwa dane osobowę będą pľzechowywane w czasie zgodnym w instrukcji
kancelaryjnej. odbioľcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty upľawnione
na podstawie przepisu prawa. Jednocześnie infoľmuj ę, że administrator danych osobowych
dołoŻy wszelkich staľań, aby dane były zbierane,przetwarzanei chľonione zgodnie Z pľawem.
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