
 

 

                                                                  Radom, 02.07.2019 

                                                                 ZSB.K.110.01.2019 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych 

 im. Kazimierza Wielkiego 

ul. Kościuszki 7, 26-600 Radom 

zatrudni: 
 

NAUCZYCIELA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 

W ZAWODACH BUDOWLANYCH 

 

Główne zadania: 

 
1. prowadzenie zajęć praktycznych w zawodach: murarz- tynkarz, betoniarz - zbrojarz, 

monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych 

 w budownictwie, stolarz  ( zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami); 

2. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania; 

3. współpraca  z rodzicami; 

4. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej. 

 

Niezbędne wymagania: 
 

1. spełnienie wymogów określonych w art. 10 ust. 5 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (tekst jednolity  Dz.U. 2018 poz. 967 ze zm.); 

2. wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo lub na kierunku, którego zakres 

określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści 

podstawowych i kierunkowych obejmuje treści budownictwa  lub studia wyższe i studia 

podyplomowe w zakresie budownictwa lub  dyplom ukończenia pedagogicznego studium 

technicznego w zakresie budownictwa lub posiadanie  świadectwa dojrzałości  

i dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie budownictwa, a także 

co najmniej dwuletni staż  pracy w budownictwie lub posiadanie  tytułu  mistrza  

w zawodzie z zakresu budownictwa;   

3. przygotowanie pedagogiczne; 

4. znajomość zawodu; 

5. umiejętność pracy z młodzieżą. 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 
1. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe; 

2. życiorys zawodowy; 

3. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy; 

4. oświadczenie kandydata – dostępne wraz z ogłoszeniem na BIP; 

5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 o treści: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) wyrażam zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych  

dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko nauczyciela praktycznej nauki zawodu  



 

 

ogłoszonej przez Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego  

w Radomiu” (oświadczenie dostępne na BIP); 

6. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów  

do pracy w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu  

(klauzula dostępna na BIP).  

 

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza 

Wielkiego, ul. Kościuszki 7, 26-600 Radom lub przesłać na adres szkoły: Zespół  Szkół 

Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego, ul. Kościuszki 7, 26-600 Radom.  

 

 


