Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza
w Zielonej Górze
zatrudni pracownika na stanowisko
nauczyciela klarnetu i saksofonu
w szkole muzycznej I i II stopnia.
Czas pracy w wymiarze : nie mniej niż ½ etatu z możliwością zwiększenie do pełnego etatu.
Rozpoczęcie stosunku pracy : 01 września 2021 r.
Kwalifikacje:
Określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia
artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli.
Wynagrodzenie:
Ustalone na postawie art. 30 ust. 1 i 2, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (
tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 2215 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1491 ) oraz Regulaminu
wynagradzania pracowników pedagogicznych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im.
Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze.
Złożona oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. List motywacyjny oraz CV z opisem przebiegu pracy zawodowej.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3. Kserokopie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje,
uprawnienia, umiejętności, a także kserokopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy
zawodowej.
4. Oświadczenie kandydata o niekaraniu za przestępstwa popełnione umyślnie oraz oświadczenie , że nie
toczy się wobec kandydata postępowanie karne.
5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie
rekrutacji na stanowisko nauczyciela prowadzonym przez Państwowa Szkołę Muzyczna I i II stopnia
im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze zgodnie z art. 6 ust. 1 i 7 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 ).
Szczegółowe informacje na temat wymagań i niezbędnych dokumentów dostępne są pod numerem
telefony 68 455 22 33 w godzinach od 8.00 do 16.00 .
Termin i miejsce składania dokumentów :
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do dnia 31 lipca 2021 r. osobiście lub drogą elektroniczną
na adres email: sekretariat@muzyczna.zgora.pl z dopiskiem „Nabór na stanowisko nauczyciela
klarnetu i saksofonu” albo za pośrednictwem poczty na adres : Państwowa Szkoła Muzyczna I i II
stopnia im. Mieczysława Karłowicza ul. B. Chrobrego 26, 65-052 Zielona Góra.

