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Ogłoszenie o naborze z dnia 22.07.2019 r.  

dla kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli przedszkoli, szkół 

i placówek oświatowych znajdujących się na terenie woj. śląskiego  

W związku z § 25 ust. 1 — 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 

2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045) Śląski Kurator 

Oświaty ogłasza nabór kandydatów w celu realizacji zadań doradcy metodycznego. Nabór 

dotyczy niżej wymienionych  zajęć: 

biologia;    

chemia;    

edukacja dla bezpieczeństwa;    

edukacja wczesnoszkolna;    

etyka;   

fizyka; 

geografia; 

historia;    

wiedza o społeczeństwie;   

informatyka; 

język angielski;   

język hiszpański; 

język niemiecki; 

język rosyjski; 

język włoski; 

język polski;    

matematyka;    

muzyka;    

nauczanie języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej;    

pedagog; 

psycholog; 

plastyka;    

podstawy przedsiębiorczości;  

przyroda;  

technika;    

wychowanie do życia w rodzinie;    

wychowanie fizyczne;    

kształcenie zawodowe;    

wychowanie przedszkolne; 

kształcenie specjalne. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA POWIERZENIA STANOWISKA DORADCY 

METODYCZNEGO ORAZ ZATRUDNIENIA 

Zadania doradcy metodycznego powierza Śląski Kurator Oświaty  w porozumieniu 

z dyrektorem placówki doskonalenia nauczycieli, po uzgodnieniu z dyrektorem 

przedszkola/szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony. Zadania doradcy 

metodycznego są realizowane przez nauczyciela w ramach dodatkowej umowy o pracę 

w publicznej placówce doskonalenia prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, 

zawieranej na okres, na który zostały mu powierzone zadania doradcy metodycznego. Łączny 

wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole lub placówce i w publicznej placówce 
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doskonalenia nie może przekraczać 1 i 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.), dla 

stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela-doradcy metodycznego. 

Zadania będą realizowane w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce 

doskonalenia wskazanej przez Śląskiego Kuratora Oświaty spośród wymienionych niżej 

placówek: 

 Regionalny Ośrodek Doskonalenia nauczycieli „WOM” w Katowicach, ul. ks. kard. 

Stefana Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice; 

 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji pedagogicznej „WOM” 

w Rybniku, ul. Parkowa 4a, 44-200 Rybnik; 

 Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach, ul. Drozdów 17 

i 21, 40-530 Katowice;  

 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM ” w Bielsku-Białej, 

ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała; 

 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Aleja Jana 

Pawła II 126/130 42-200 Częstochowa; 

Zadania doradcy metodycznego powierza się na okres, nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż 

trzy lata, z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres nie krótszy niż rok i 

nie dłuższy niż trzy lata. 

Wymiar i miejsce zatrudnienia nauczyciela, któremu zostaną powierzone zadania doradcy 

metodycznego, będą ustalane w uzgodnieniu z nauczycielem i dyrektorem 

przedszkola/szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony oraz w porozumieniu 

z dyrektorem placówki doskonalenia nauczycieli, do której nauczyciel będzie skierowany. 

Przewidywany termin powierzenia zadań doradcy metodycznego IV kwartał 2019 r.  

 

GŁÓWNE ZADANIE DORADCY METODYCZNEGO 

Wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w: 

1) rozwijaniu umiejętności metodycznych; 

2) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, 

z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów; 

3) opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania; 

4) podejmowaniu działań innowacyjnych. 

 

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ 

1) udzielanie indywidualnych konsultacji; 

2) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych; 

3) organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno- 

wychowawczą nauczycieli; 

4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, o 

której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045). 

 

WYMAGANIA KONIECZNE 
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Zatrudnienie w przedszkolu, szkole lub placówce; kwalifikacje wymagane do zajmowania 

stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach, w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli; stopień nauczyciela mianowanego 

lub dyplomowanego; co najmniej dobra ocena pracy; udokumentowane osiągnięcia 

zawodowe; kompetencje społeczne, interpersonalne i komunikacyjne; umiejętności z zakresu 

technologii informacyjno-komunikacyjnej. 

 

WYMAGANIA POŻĄDANE 

Ukończone kursy doskonalące lub studia podyplomowe dające dodatkowe kwalifikacje bądź 

kompetencje związane z rodzajem prowadzonych zajęć; ukończony kurs przygotowujący 

do pracy z dorosłymi i/lub doświadczenie w pracy z dorosłymi; uprawnienia egzaminatora; 

uprawnienia eksperta ds. awansu zawodowego; wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej, publikacje w szczególności z zakresu dydaktyki, pedagogiki, 

wychowania, znajomość języka obcego. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 CV i list motywacyjny; 

 koncepcja pracy na stanowisku doradcy; 

 kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji; 

 zaświadczenie o zatrudnieniu w szkole lub placówce, zawierające informację 

o wymiarze zatrudnienia;   

 kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;   

 kopia karty oceny pracy;    

 kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia zawodowe;    

 kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub 

kompetencji;  

 kopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia; 

 w przypadku osób pełniących funkcję doradcy metodycznego – rekomendacje 

placówki doskonalenia nauczycieli;     

 koncepcja pracy na stanowisku doradcy metodycznego; 

 oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych 

i korzystaniu z pełni praw publicznych; 

 oświadczenie kandydata o tym, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne 

w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie 

dyscyplinarne 

 oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za 

umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

 oświadczenie kandydata o tym, że nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, 

o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) w okresie 3 lat przed nawiązaniem 

stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 ww. 

ustawy. 

 oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych 

dla kandydatów biorących udział w naborze na stanowisko doradcy metodycznego. 

UWAGA: kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem 

przez kandydata.  
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TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

Dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 14 sierpnia 2019 r. 

(liczy się data osobistego dostarczenia oferty do urzędu/stempla pocztowego); 

Miejsce składania dokumentów 

Kuratorium Oświaty w Katowicach, Kancelaria, pok. 6.10 (6 piętro), ul. Powstańców 41 a 

Dokumenty powinny zostać złożone w zamkniętej kopercie z adresem do korespondencji oraz 

dopiskiem „Nabór kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego”. 

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO) informujemy, iż na 

podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane 

z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Kuratorium Oświaty w Katowicech 

(dalej: KO w Katowicach). Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem Państwa praw i 

wolności, w granicach obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

1. Administratorem danych osobowych jest Śląski Kurator Oświaty z siedzibą 

w Katowicach, ul.  Powstańców 41 a, 40-024 Katowice, e-mail: 

kancelaria@kuratorium.katowice.pl. 

2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. Do kontaktu 

z inspektorem ochrony danych w KO w Katowicech służy następujący adres e-mail:  

iod@kuratorium.katowice.pl lub numer tel. 32 606 3037. 

3. KO w Katowicach może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących 

celach: powierzenie przez Śląskiego Kuratora Oświaty nauczycielowi zadania doradcy 

metodycznego,  

podstawa prawna:  

 art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie udzielonej zgody (zgodnie z 

oświadczeniem zawartym we Wniosku dla osób przystępujących do naboru 

na stanowisko doradcy metodycznego), 

 art. 6 ust. 1 lit c, § 25 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 

maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, w związku z art. 188 

ust. 1 ustawy Prawo oświatowe oraz art. 70a ust. 6 Ustawy Karta Nauczyciela. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich 

otrzymania zgodnie z własciwością, na podstawie przepisów obowiązującego prawa 

oraz podmiotom współpracującym na podstawie umów z KO w Katowicach w 

zakresie utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do 

przetwarzania danych osobowych a także publicznej placówce doskonalenia 

nauczycieli, w której Pani/Pan będzie zatrudniona/y na stanowisku doradcy 

metodycznego, organowi prowadzącemu w/w placówkę. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez 

okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie 

krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. (Rozporządzenie Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
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jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych), chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.   

7. W związku z przetwarzaniem przez KO w Katowicach, Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających 

z przepisów prawa): 

a) dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO); 

b) sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO); 

c) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO); 

d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO); 

e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO); 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO); 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KO w Katowicach Pani/Pana 

danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem powierzenia zadań 

doradcy metodycznego nauczycielowi zatrudninemu w szkole lub placówce. Nie 

podanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością realizacji zadania 

nałożonego na Kuratora Oświaty. Podanie danych takich jak, m.in. adres poczty 

elektronicznej, numer telefonu jest dobrowolne. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani w procesie profilowania. 

 

INNE INFORMACJE: 

 złożone oferty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym;  

 kandydaci zostaną poinformowani o wyniku analizy formalnej;   

 osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną powiadomione o formie i terminie 

dalszego postępowania;    

 oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone;   

 dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 326063015 

 


