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Certyfikat ISO 9001:2008

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:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

wychowanie przedszkolne - wszystkie placówki
opieka psychologiczno-pedagogiczna - wszystkie typy szkół,
sztuka - wszystkie typy szkół
j. angielski - wszystkie typy szkół,
geografia, przyroda - wszystkie typy szkół,
j. polski- szkoły ponadgimnazjalne,
przedmioty zawodowe, przedsiębiorczość - wszystkie typy szkół.

Do naboru

mogą przystąpić

rozporządzenia

osoby

spełniające

wymagarua określone w art. § 25 pkt. 2
2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

z dnia 29 września
(Dz. U. z 2016r., poz. 1591), które 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 1 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 nauczyciela
w ramach stosunku pracy w publicznej szkole prowadzonej przez Gminę Miasta Toruń,
z jednoczesnym obniżeniem wysokości obowiązkowego wyrmaru godzin zajęć
dydaktycznych.
Zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielowi organ prowadzący na okres nie
krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na
kolejny okres.

Oferta powinna zawierać
1.
2.

3.

4.

s.
6.

7.

podanie/list motywacyjny
CV opatrzone klauzulą "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r., poz. 922)";
dyplom lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu ukończenia
studiów, studiów podyplomowych, dokumentu poświadczającego posiadanie
przygotowania pedagogicznego, świadectw ukończenia kursów kwalifikacyjnych,
certyfikaty, zaświadczenia itp.;
potwierdzony odpis aktu nadania stopnia awansu zawodowego;
dokumenty potwierdzające staż pracy w oświacie;
koncepcję pracy z nauczycielami objętymi w przyszłości opieką metodyczną zgodną
z zadaniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29
września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1591) z uwzględnieniem rozwoju zawodowego doradcy metodycznego;
wyrażoną na piśmie zgodę dyrektora macierzystej placówki na powierzenie
obowiązków doradcy metodycznego.

Termin i miejsce skladania ofert
Oferty należy składać w sekretariacie Ośrodka w Toruniu, Plac Św. Katarzyny 8, w terminie
do 12 maja 2017 r., do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z napisem:
DORADCA METODYCZNY (nazwa specjalności) oraz adresem nadawcy i nr telefonu
kontaktowego.
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.
Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej Ośrodka,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu.
Szczegółowych

informacji udziela oraz przyjmuje oferty sekretariat CKU-TODMiDN
w Toruniu, Plac Św. Katarzyny 8, tel. (56) 657-74-86,655-41-56.
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