Załącznik nr 4
Wymagania wobec kandydatów na trenerów - koordynatorów zewnętrznego wsparcia
oraz kryteria oceny.
Wymagania formalne:
a) udokumentowane:
1. Wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie
2. Wykształcenie potwierdzające kwalifikacje doradcy zawodowego1 lub inne formy
doskonalenia z zakresu doradztwa zawodowego2
b)

potwierdzone oświadczeniem:

3. Aktualne zatrudnienie w centrum kształcenia praktycznego/ publicznej szkole
prowadzącej kształcenie zawodowe/ publicznej wojewódzkiej i powiatowej placówce
doskonalenia nauczycieli.
4. Co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działań z obszaru doradztwa
zawodowego
5. Co najmniej roczne doświadczenie we współpracy ze szkołami, przedszkolami,
placówkami, kuratoriami w zakresie doradztwa zawodowego
6. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń - minimum 20 godzin szkoleniowych w ciągu
ostatnich dwóch lat
7. Znajomość przepisów prawa oświatowego, w tym w szczególności przepisów
dotyczących doradztwa zawodowego.
8. Miejsce zamieszkania w danym powiecie.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, pkt 1 i 2 Wymagania
formalne.
2. Oświadczenie potwierdzające zatrudnienie zgodnie z pkt 3 Wymagania formalne
3. Oświadczenia potwierdzające posiadanie doświadczenie zgodnie z pkt. 4, 5, 6 i 7
Wymagania formalne

1

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
2
Studia podyplomowe z doradztwa zawodowego, kursy i szkolenia z doradztwa zawodowego
prowadzone przez ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz inne instytucje szkoleniowe

4. Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania w danym powiecie zgodnie
z pkt. 8. Wymagania formalne.
5.

Wypełniona i podpisana Deklaracja o współpracy.

6.

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy.

7. Oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w oświadczeniach i dokumentach złożonych w toku rekrutacji, zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
922).
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do
Kuratorium Oświaty z siedzibą w Szczecinie lub za pośrednictwem poczty w terminie do 28
lutego 2018r. na adres: Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502
Szczecin, z dopiskiem na kopercie: Zgłoszenie – trener.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres
do dnia 28 lutego 2018 r.
Rekrutacja składa się z następujących etapów:
1. Weryfikacja formalna dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane
osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty).
2. Analiza merytoryczna zgłoszeń spełniających wymagania formalne.
Zgłoszenie, które nie spełni wymagań formalnych, zostaje odrzucone i nie podlega dalszej
analizie.
W przypadku osób, które w wyniku prac komisji rekrutacyjnej spełnią wszystkie wymagania
formalne, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

