
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO 

 PEDAGOGA SZKOLNEGO 
 
 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach ogłasza nabór na stanowisko PEDAGOGA SZKOLNEGO  
 

Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach, Benice 12, 72-400 Kamień Pomorski  

Wymiar zatrudnienia: niepełny etat, 9 godz.  

Umowa o pracę: Umowa o pracę 
 

 

Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:  

Wymagania niezbędne:  

 posiada obywatelstwo polskie,  

 posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym, 

 posiada wykształcenie kierunkowe – pedagogika ogólna/ pedagogika szkolna/ pedagogika opiekuńczo-

wychowawcza (mile widziane kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej, socjoterapii), 

 spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu pedagoga, 

 posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 

 nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, 

 przestrzega podstawowe zasady moralne,  

 wysokie umiejętności wychowawcze i pedagogiczne. 
 

Wymagane dokumenty:  

 List motywacyjny CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, 

 Kwestionariusz osobowy, 

 Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 

 Kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej,  

 Kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość – dowód osobisty,  

 Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu 

postępowanie karne,  

 Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku nauczyciela,  

 Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia                      

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) w celu 

przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego.  
 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach do dnia 26 sierpnia 2013 r.                 

do godz. 10.00 lub przesłać na adres szkoły. Dokumenty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. 

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: 

„Nabór na stanowisko pedagoga szkolnego”.  

 

 


