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W związku z realizacją projektu ,,Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenio zawodowego w

Zespole Szkół Rotniczych CKp w BiaĘmstoku" RPPD.03,03.a1-20-0782/18współfinansowanym ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3,3 Kształcenie zawodowe

młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Poddziałanie 3.3.1.w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20!4-2020,Dyrektor

Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku zaprasza nauczycieli:

matematyki, języka angielskiego, informatyki i chemiizainteresowanych prowadzeniem zajęĆ:

a/ dydaktyczno wyrównawczych z matematyki,
b/dydaktyczno wyrównawczych z chemii,
c/ dodatkowych zajęć z informatyki,
d/ dodatkowych zajęć z języka angielskiego,
e/ szkolenia uczniów w zakresie obsługi urządzeń lCT,

f/ szkolenie nauczycieli w zakresie korzystania z technologii informacyjno - komunikacyjnych.

1. Okres realizacji zajęć od lutego 2019r, do grudnia 20I9r,

Podpisana umowabędzie obowiązywała do końca grudnia 2019r. z możliwością przedłużenia na lata

następne,

2. lnformacje o zakresach obowiązków, wymaganym doświadczeniu osoby prowadzącej zajęcia

zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia.

3. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów:

- CV i list motywacyjny wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,

- ksero dokumentów potwierdzających wymagania,

- formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1)

- zaświadczenie o niekaralności*.

4. Termin i miejsce składania dokumentów:
- termin: do 3lstycznia 2019r. godz.12.00

- miejsce: Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku ul, Ks. St. Suchowolca26 - Sekretariat szkoły

lub Biuro Projektu (pokój nr 4!|, w godz, 8,00 - 15

Kandydaci spełniający wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie

rozmowy i jej wyni ku za kwa l ifikowa ni ka ndydaci zostaną powiadom ieni te lefo nicznie.

Zamawiający zastrzega prawo nie wyłonienia wykonawcy bez podania przyczyny.
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