
 

 

 

                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego  

i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie 

 

Ogłasza nabór kandydatów na stanowiska nauczycieli doradców metodycznych  

Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie  

z następujących specjalności: 

 

 edukacja wczesnoszkolna 

 wychowanie przedszkolne 

 

 

Główne zadania doradcy metodycznego: 

Nauczyciel doradca metodyczny w szczególności wykonuje zadania wynikające z  

§ 24 Rozporządzenia MEN z dnia 29 września 2016r. w sprawie placówek doskonalenia 

nauczycieli (Dz. U. 2016 poz. 1591) między innymi takie jak: 

 diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia i dokształcania nauczycieli na terenie 

objętym doradztwem 

 prowadzenie konsultacji indywidualnych i grupowych z nauczycielami 

 prowadzenie lekcji, zajęć otwartych 

 organizowanie konferencji przedmiotowo – metodycznych 

 prowadzenie i organizacja warsztatów metodycznych oraz innych form doskonalenia 

wspomagających pracę dydaktyczno – wychowawczą nauczycieli  

 opracowywanie i upowszechnianie materiałów metodycznych 

 upowszechnianie innowacji pedagogicznych i wychowawczych 

 wspomaganie szkół i placówek oświatowych w ich jakościowym rozwoju  

 podejmowanie działań na rzecz własnego rozwoju 

 wspieranie nauczycieli w drodze rozwoju zawodowego 

 prowadzenie wymaganej dokumentacji  

 współpraca z instytucjami oświatowymi  

 organizowanie i współorganizowanie konkursów oraz przedsięwzięć edukacyjnych 

 

Wymagania konieczne: 

 wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w kierunku 

zgodnym z przedmiotem nauczania  

 stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego 

 co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela  

 zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w szkole lub w przedszkolu z terenu 

miasta lub powiatu głogowskiego 

                                  P C P P P  i  D N 
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Wymagania dodatkowe: 

 kursy kwalifikacyjne lub studia podyplomowe nadające dodatkowe kwalifikacje  

 kurs przygotowujący do pracy z dorosłymi lub kurs edukatorski 

 aktualna ocena pracy  

 uprawnienia eksperta  

 umiejętność obsługi komputera  

 doświadczenie w pracy z dorosłymi 

 inne doświadczenia zawodowe przydatne w pracy zawodowej doradcy. 

 

 

Wymagane dokumenty: 

 CV (życiorys) 

 list motywacyjny  

 koncepcja pracy doradcy metodycznego 

 poświadczone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających posiadane 

wykształcenie 

 poświadczoną przez kandydata kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego  

nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego  

 zaświadczenie dyrektora szkoły/przedszkola potwierdzające pełen wymiar 

zatrudnienia kandydata na czas nieokreślony oraz posiadanie przez kandydata 5 – 

letniego stażu pracy pedagogicznej  

 opinię dyrektora szkoły/przedszkola zawierającą informację o ocenie pracy 

pedagogicznej kandydata lub kopię aktualnej oceny pracy  

 poświadczone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających ukończone 

formy dokształcania i doskonalenia zawodowego  

 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

2016 poz. 922) do celów rekrutacji na stanowisko doradcy metodycznego 

 oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności za 

przestępstwa popełnione umyślnie.  

 

Dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 15 listopada 2017r pod 

adresem: 

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia 

Nauczycieli w Głogowie ul. Jedności Robotniczej 38     67-200 Głogów. 

Złożone oferty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym, kandydaci zostaną 

poinformowani o ewentualnym terminie rozmowy.  

Dodatkowe informacje  można uzyskać pod numerem telefonu  

76 833 32 11 lub 76 838 42 93 

 

 

 

                                                                                                   Dyrektor PCPPPiDN  

                                                                                                    Barbara Krzywulicz  


