Szkolny Punkt Konsultacyjny
im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu
(od 1.09.2019 r. Szkoła Polska w Wiedniu)
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
zastępstwo od 1.09.2019 r. do 31.01.2020 r.
Data ukazania się ogłoszenia:12.04.2019 roku
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 2%.
Wymiar etatu: 4/26 etatu
Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko
Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP
w Wiedniu (obecnie SPK w Wiedniu)
Warunki pracy:
1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w charakterze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w klasie II, sobota w godz.
8.30-12.30
I Wymagania niezbędne
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.
967)
Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:
1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła
zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to
wystarczające kwalifikacje;
2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.
Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej jest zgodny z
przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575):
Zgodnie z § 5.1.ww. rozporządzenia „Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w
klasach I–III szkół podstawowych za granicą posiada osoba, która:

1. ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I-III szkół
podstawowych określone w § 4, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący
do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie z planem nauczania
uzupełniającego,
w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub
2. ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 4 ust. 1, a ponadto
ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji
wczesnoszkolnej, zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym
niż 160 godzin.
1.
2.
3.
4.

II Wymagania dodatkowe
wiedza na temat uwarunkowań pracy z dziećmi polskimi za granicą,
doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi,
umiejętność pracy w zespole,
kreatywność i dostępność czasowa poza godzinami dydaktycznymi.

III Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:
1) curriculum vitae i list motywacyjny;
2) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji o treści:
„Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w treści ogłoszenia o pracę.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III
Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu z siedzibą w 1230 Wiedeń, Promenadeweg
3 moich danych osobowych wskazanych w CV oraz załączonych dokumentach
aplikacyjnych, w tym danych wrażliwych, w dostarczonych przeze mnie dokumentach na
potrzeby obecnego procesu rekrutacji.”
3) oświadczenia:
− posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z praw publicznych;
− nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
− nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślnie przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
− nie byłem/am prawomocnie ukarany/a 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.
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uzyskane kwalifikacje,
5) kopia aktu awansu zawodowego nauczyciela;
6) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
Osoba, która wygra konkurs, będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do okazania
oryginałów dokumentów złożonych w kopiach oraz ponadto do dostarczenia zaświadczenia o
niekaralności
z Krajowego Rejestru Karnego (Podstawa prawna: art. 10 ust. 8a KN) i wykonania badań
lekarskich.
Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą
mailową
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dokumenty należy składać do dnia 18 maja 2019 r. roku włącznie osobiście lub pocztą
na adres:

Polnische Schule, Kollegium Kalksburg , 1230 Wien, Promenadeweg 3
z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej".
Dopuszczalne jest przesłanie dokumentów w formacie PDF pocztą elektroniczną do dnia
18.05.2019 r. do godziny 24.00 na adres:wieden@orpeg.pl
W temacie wiadomości należy wpisać: rekrutacja na stanowisko nauczyciela edukacji
wczesnoszkolnej.
Informacje dodatkowe:
• oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie;
• każda kopia musi być poświadczona podpisem kandydata „za zgodność z oryginałem”;
• oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów wymienionych
w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach" nie będą rozpatrywane;
• w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również
ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego;
• oferty nadesłane, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie
zniszczone;
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu +4318884158181 w godzinach
pracy szkoły.
Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą
mailową
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Klauzula obowiązku informacyjnego w procesie rekrutacji
Zgonie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:
1) administratorem Pana/i danych osobowych jest Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III
Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu, z siedzibą 1230 Wiedeń, Promenadeweg 3
(od 1.09.2019 r. Szkoła Polska w Wiedniu);
2) w sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, e-mail wieden@orpeg.pl
3) dane będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), dane nie wymagane
przepisami prawa na podstawie art. 6 ust 1. lit a rozporządzenia ogólnego o ochronie
danych osobowych (zgoda rekrutanta);
4) dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji i procesu rekrutacji. Po
zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty rekrutacyjne zostaną zniszczone.
5) ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania.
Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało
miejsce do momentu wycofania zgody i także prawo do przenoszenia danych;
6) przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
7) administrator informuje, iż dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji (profilowaniu) oraz nie podlegają przekazaniu poza Unię Europejską, Europejski
Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

