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OGŁOSZENIE 

o naborze kadry projektu 10/2022 
 

W związku z realizacją projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w 

Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku”  RPPD.03.03.01-20-0182/18współfinansowanym 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 2014-2020, Dyrektor 

Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku zaprasza nauczycieli zainteresowanych prowadzeniem zajęd 

dla uczniów i nauczycieli : 

1. Dodatkowe szkolenia specjalistyczne - nauka pracy i obsługa maszyn do rolnictwa 
precyzyjnego 

 
2. Okres realizacji zajęd od marca 2022r. do grudnia 2022r.  

Podpisana umowa będzie obowiązywała do kooca czerwca 2022r. z możliwością przedłużenia na lata 

następne.  

3. Informacje o zakresach obowiązków, wymaganym doświadczeniu osoby prowadzącej zajęcia 

zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

 

4. 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*.  
 
5. Termin i miejsce składania dokumentów:  

− termin: do 14 marca 2022r. godz.12.00 

− miejsce: Zespół Szkół Rolniczych  w Białymstoku ul. Ks. St. Suchowolca 26 - Sekretariat szkoły lub 
Biuro Projektu mieszczące się w CKZ Nr. 5 (pokój nr 1.22  ), w godz. 8.00 – 15 
 
Kandydaci spełniający wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę. O terminie spotkania i jego 
wyniku zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.  
Zamawiający zastrzega prawo niewyłonienia kadry bez podania przyczyny.  
 
 
Białystok, 28.02.2022r. 
 *nie dotyczy pracowników ZSR 
 



 

Projekt „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych  w Białymstoku”  

RPPD.03.03.01-20-0182/18realizowany przez Miasto Białystok współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej 

gospodarkiPoddziałanie 3.3.1.w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-
2020 

 

 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK 1 do ogł. 10/2022 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
Niniejszym zgłaszam chęd prowadzenia zajęd, realizowanych w ramach projektu „Rozbudowa i 
modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole  Szkól Rolniczych  w Białymstoku” 
RPPD.03.03.01-20-0182/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, od lutego 
2022 r. do grudnia 2022 r. 
 

Imię i nazwisko  

Adres 
Nr telefonu, e-mail 

 

Wykształcenie  

Stopieo awansu zawodowego 
 

 

Staż pracy pedagogicznej na stanowisku 
nauczyciela 

 

Nauczane przedmioty 
 

 

Miejsce zatrudnienia 
 

 

Ukooczone kursy szkolenia, posiadane 
kwalifikacje 

 

 
Deklaruję prowadzenie zajęd 
 

Nazwa zajęd 

□ Dodatkowe szkolenia specjalistyczne - nauka 

pracy i obsługa maszyn do rolnictwa 
precyzyjnego 
 

 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji.  
 
 
………………………………………….............                                   ……………………………………………………………………… 

Miejscowośd, data                                                                                         Czytelny podpis 
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ZAŁĄCZNIK 2 do ogł. 10/2022 

 
Rodzaj zajęd   

 

 
Zakres obowiązków 

Oczekiwane doświadczenie, 
kompetencje, kwalifikacje 

 
 

 

Zajęcia dodatkowe z 
języka angielskiego  

 

• przygotowanie programu zajęd,  
• przeprowadzenie 6 godz. zajęd/1 ucznia 
wg. harmonogramu projektu w pracowni 
ZSR i poligonie,  
• prowadzenie niezbędnej dokumentacji 
w szczególności: listy obecności 
uczestników na zajęciach/dziennika zajęd, 
sporządzenie testu na wejściu i wyjściu, 
kwestionariusza samooceny, programu 
zajęd  
• ewaluacja i monitoring podejmowanych 
działao;  
 

• wykształcenie wyższe – mgr. 
techniczne 
• doświadczenie w pracy: min 3 lat 
pracy w szkole ponadgimnazjalnej lub 
gimnazjum na stanowisku nauczyciela 
mechanizacji,  
• stopieo awansu zawodowego: min 
nauczyciel kontraktowy,  
• dyspozycyjnośd (potwierdzone 
oświadczeniem o zaangażowaniu w 
innych projektach),  
 

 


