
 
Rybnik, dnia 31.07.2018 r. 

 
OGŁOSZENIE 

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku ogłasza nabór  

na stanowisko nauczyciela języka rosyjskiego 

1. Wymagania : 
 posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

 Wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym, 
 ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych; 
 nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

postępowanie dyscyplinarne; 
 nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
 nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3, w okresie 3 lat przed nawiązaniem 

stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4; 
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

Prowadzenie zajęć z uczniami naszej szkoły zgodnie z program nauczania. 
3. Dodatkowe informacje: 
 Umowa o pracę na czas określony od 01.09.2018 do 21.06.2019 w wymiarze czasu pracy 7/18, 
 Umowa o pracę nauczyciela zgodnie z Kartą Nauczyciela w wymiarze czasu pracy 7/18, 
 Stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela- wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 

stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( tekst 
jednolity Dz. U. z 2014, poz.416 z późn. zm. ) 

4. Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia: 
 list motywacyjny, 
 kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  
 ewentualne kserokopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego, 
 oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
 oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
 oświadczenie kandydata, iż nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane  

z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne; 
 oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe; 
 oświadczenie kandydata o braku ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3, w okresie 3 lat przed 

nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4; 
 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, 
 oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych. 
 
5. Termin i miejsce składania dokumentów:  
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko: nauczyciela języka rosyjskiego, należy 
składać w terminie do 14.08.2018 r., do godz. 12.00 pod adresem: Zespół Szkół Budowlanych, ul. Świerklańska 42, 
44-200 Rybnik, sekretariat. 
Dokumenty, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja  
o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń.  
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