Ogłoszenie o naborze ofert na stanowisko doradcy metodycznego
Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego
i Doskonalenia Nauczycieli ogłasza nabór ofert na stanowisko doradcy metodycznego
w specjalnościach:




język polski(szkoły podstawowe i oddziały gimnazjalne)
matematyka (szkoły ponadpodstawowe)
biologia (wszystkie typy szkół)

Do naboru mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w art. § 25 pkt. 2
rozporządzenia dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.
2016 poz. 1591) m.in. posiadają:





wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej
stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
zatrudnienie w placówce prowadzonej przez Gminę Miasta Toruń

Do zadań doradcy metodycznego należeć będzie m.in.:













planowanie, organizowanie i badanie efektów procesu dydaktyczno – wychowawczego;
wspomaganie nauczycieli i rad pedagogicznych w tworzeniu, doborze i adaptacji programów
nauczania;
opiniowanie innowacji pedagogicznych;
opiniowanie pracy nauczyciela na wniosek dyrektora szkoły;
organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli;
organizowanie konferencji przedmiotowo – metodycznych;
organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia;
udzielanie nauczycielom pomocy metodycznej w formie konsultacji zespołowych
i indywidualnych;
udzielanie pomocy w planowaniu rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym szczególnie
nauczycieli stażystów i kontraktowych;
prowadzenie lekcji i zajęć otwartych;
podejmowanie działań innowacyjnych;
opracowywanie materiałów dydaktycznych dla potrzeb nauczycieli.

Warunki zatrudnienia
W CKU-TODMiDN zadania doradcy metodycznego wykonywane są przez nauczycielaw ramach
stosunku pracy w publicznej szkole prowadzonej przez Gminę Miasto Toruń z jednoczesnym
obniżeniem wysokości obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.
Zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielowi organ prowadzący na okresnie krótszy niż
rok i nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres nie
krótszy niż rok.
Oferta powinna zawierać










podanie/list motywacyjny
CV
dyplom ukończenia studiów, studiów podyplomowych, dokument poświadczający posiadanie
przygotowania pedagogicznego, świadectwa ukończenia kursów kwalifikacyjnych,
certyfikaty, zaświadczenia itp. (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)
aktu nadania stopnia awansu zawodowego (lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem)
dokumenty potwierdzające staż pracy w oświacie
koncepcję pracy z nauczycielami objętymi w przyszłości opieką metodyczną zgodną
z zadaniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 30 września
2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2016 poz. 1591)
z uwzględnieniem rozwoju zawodowego doradcy metodycznego
wyrażoną na piśmie zgodę dyrektora macierzystej placówki na powierzenie obowiązków
doradcy metodycznego
Podanie/list motywacyjny, CV oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone
datą i własnoręcznym podpisem

Inne informacje:
1. Prosimy o przygotowanie oświadczenia do rekrutacji bieżącej:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach
aplikacyjnych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa
Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, 87-100 Toruń, Plac Św. Katarzyny 8, w celu
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”
.......................................................
Podpis kandydata

2. a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:
„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych"
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego
i Doskonalenia Nauczycieli, 87-100 Toruń, Plac Św. Katarzyny 8.
2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
o Toruńskie Centrum Usług Wspólnych, 87 -100 Toruń, Plac Św.Katarzyny 9, Sylwia
Słomińska-Buńka,
o e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl; tel.: 56 611 89 92
3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie wyrażonej zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,
5. dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy
niż do czasu jego zakończenia w przypadku osób, które nie przeszły postępowania
kwalifikacyjnego a pozostałych w czasie pełnienia funkcji nauczyciela – doradcy
metodycznego,
6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Centrum
Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia
Nauczycieli. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten
będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie
zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu
rekrutacji;
8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest
warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pełnienia funkcji
nauczyciela-doradcy metodycznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskim
Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.
.......................................................
Podpis kandydata

Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać w sekretariacie Ośrodka w Toruniu, Plac Św. Katarzyny 8, w terminie
do 15 października 2018 r.,do godz. 15.00.w zamkniętej kopercie z napisem: DORADCA
METODYCZNY (nazwa specjalności).
O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania
w formie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci poinformowani zostaną drogą elektroniczną
na podany adres e-mail lub telefonicznie.
Pytania?
Szczegółowych informacji udziela oraz przyjmuje oferty sekretariat CKU-TODMiDN w Toruniu,
Plac Św. Katarzyny 8, tel. (56) 657-74-86, 535-430-957.

