Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
ogłasza konkurs
na stanowisko nauczyciela języka polskiego
w wymiarze 1 etatu w szkołach Wspólnoty Francuskiej Belgii
zgodnie z deklaracją Ministra Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra
Edukacji Wspólnoty Francuskiej Belgii podpisaną 26 czerwca 2018 r. w Warszawie i 12 lipca
2018 r. w Brukseli

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
Nauczanie języka polskiego i związanych z nim aspektów kulturowych uczniów ze szkół
podstawowych i średnich Wspólnoty Francuskiej Belgii w okresie od 1 września 2018 r.
do 31 sierpnia 2019 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego
w liceum ogólnokształcącym zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz.1575);
2) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela
języka polskiego;
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
nauczyciela;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
5) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189),
a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art.
140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie
dyscyplinarne;
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
7) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego;

8) posiada znajomość języka francuskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej
B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy
1) doświadczenie w wykorzystywaniu w czasie zajęć tablicy interaktywnej i innych pomocy
multimedialnych;
2) ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;
3) doświadczenie w prowadzeniu zajęć z uczniami w grupach łączonych;
4) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole wielokulturowym;
5) umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy,
cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;
6) umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie
pedagogiczno-psychologicznej;
7) odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) list motywacyjny;
2) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV ze zdjęciem;
3) poświadczone za zgodność kopie dokumentów potwierdzających posiadane
kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;
4) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela
dyplomowanego, mianowanego lub kontraktowego, o ile kandydat posiada stopień
awansu zawodowego;
5) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających
znajomość języka francuskiego lub oświadczenie;
6) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
nauczyciela;
7) oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia, o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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);
8) oświadczenie kandydata, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia,
podpisane własnoręcznie:

a. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
praw publicznych,
b. o niekaralności za umyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
a także o braku toczącego się postępowania w takiej sprawie;
c. o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189
z późn. zm.), a także o braku toczącego się postępowania w takiej sprawie.
d. o niekaralności za umyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
a także o braku toczącego się postępowania w takiej sprawie.
Informacje dodatkowe
1) Kopie złożonych dokumentów aplikacyjnych należy potwierdzić własnoręcznie za
zgodność z oryginałem.
2) Oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów zostaną
odrzucone.
3) Ośrodek nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych. Oferty odrzucone zostaną
komisyjnie zniszczone.
Dokumenty w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu
oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko nauczyciela języka polskiego” należy przesyłać
w terminie do dnia 22 sierpnia 2018 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ośrodek Rozwoju
Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa,
Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci
elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie
dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni
telefonicznie o terminie i miejscu konkursu – przewidywany termin rozmów
kwalifikacyjnych w dniu 24 sierpnia 2018 r. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat
jest zobowiązany do przedstawienia 4 – 5 minutowej prezentacji multimedialnej,
przygotowanej w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej
autoprezentację dorobku zawodowego i własnego warsztatu pracy. Nadesłane oferty,
z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu
postępowania konkursowego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami
telefonów: (22) 622 37 92 lub (22) 622 37 93.

Zał. nr 1
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),
wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej
Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu
realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela języka polskiego i kultury polskiej.
Zostałem(łam) poinformowany(a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym
czasie. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
………….………………………...
(data i odręczny podpis kandydata)

Zał. nr 2
……………………………..
(imię i nazwisko)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
•
•
•

•
•

mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych,
nie byłe/a/m skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
nie byłe/a/m karany/a karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) zwanej dalej
„KN”, a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 140 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);
nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
posiadam obywatelstwo .............................;
…………………………………….
(data i odręczny podpis kandydata)

