
Nabór na   wolne   stanowiska pracy pedagogów w roku szkolnym 2014/2015 

Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy
pracowników pedagogicznych na czas trwania zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015                    w
zakresie:

Wsparcia szkolenia w ramach oddziałów  sportowych na poszczególnych etapach szkolenia                              
w następujących  dyscyplinach:

-  Koszykówka dziewcząt

- Koszykówka chłopców

- Piłka nożna chłopców

- Piłka ręczna dziewcząt

- Lekkoatletyka

- Sporty zimowe / saneczkarstwo, biathlon, narciarstwo zjazdowe, narciarstwo biegowe, hokej /

Obowiązki:

Prowadzenie  zajęć  sportowych  w  sekcjach  będących  kontynuacją  szkolenia  w  oddziałach  sportowych
w  klasach  IV-VI  szkół  podstawowych  i  I-II  klasach  gimnazjum  w  oparciu  o  plan  powiązany
z programem oddziału sportowego danej dyscypliny.

Wymagane kwalifikacje:

1. Uprawnienia  do  wykonywania  zawodu  nauczyciela  wychowania  fizycznego  zgodnie
z przepisami Karty Nauczyciela i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009
roku Dz. U. Nr. 50 z 2009 z póź. zmianami.  

2. Uprawnienia trenerskie lub instruktorskie w danej dyscyplinie sportu

Wymagane dokumenty:

1. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego.
( dotyczy ubiegających się o pracę w MOS po raz pierwszy).

2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia trenerskie lub instruktorskie w danej  dyscyplinie sportu.
( dotyczy ubiegających się o pracę w MOS po raz pierwszy).

3. Roczny  plan  pracy  na  danym  stanowisku  powiązany  z  programem  oddziału  sportowego  danej
dyscypliny. ( dotyczy ubiegających się o pracę w MOS po raz pierwszy).

4. CV i list motywacyjny  ( dotyczy wszystkich ubiegających się o pracę w MOS).
5.  Zaświadczenie  o  aktualnej  współpracy  z  Klubem  mającym  patronat  nad  danym  oddziałem

sportowym ( dotyczy wszystkich ubiegających się o pracę w MOS).

Termin składania dokumentów :     11 sierpień 2014r.

 Dokumenty mogą być złożone w formie elektronicznej biuro@mosjg.pl

Nabór na   wolne   stanowiska pracy pedagogów w roku szkolnym 2014/2015



Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy
pracowników pedagogicznych na czas trwania zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015                    w
zakresie:

Zajęcia dla dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach:

I. PŁYWANIE

Wymagane kwalifikacje:

1. Uprawnienia  do  wykonywania  zawodu  nauczyciela  wychowania  fizycznego  zgodnie
z przepisami Karty Nauczyciela i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009
roku Dz. U. Nr. 50 z 2009 z póź. zmianami.  

2. Uprawnienia instruktora pływania.

Wymagane dokumenty:

1. Dokumenty  potwierdzające  uprawnienia  do  pracy  na  stanowisku  nauczyciela  wychowania
fizycznego. ( dotyczy ubiegających się o pracę w MOS po raz pierwszy).

2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia instruktora pływania. ( dotyczy ubiegających się   o pracę
w MOS po raz pierwszy).

3. CV i list motywacyjny. ( dotyczy wszystkich ubiegających się  o pracę w MOS ).

II. SZACHY

Wymagane kwalifikacje:

1. Uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego  zgodnie z przepisami
Karty Nauczyciela  i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku Dz. U.
Nr. 50 z 2009 z póź. zmianami.  

2. Uprawnienia instruktora w szachach.
3. Aktualna współpraca z klubem szachowym.

Wymagane dokumenty:

1. Dokumenty  potwierdzające  uprawnienia  do  pracy  na  stanowisku  nauczyciela  wychowania
fizycznego.  ( dotyczy ubiegających się o pracę w MOS po raz pierwszy).

2. Dokumenty  potwierdzające  uprawnienia  instruktora  szachowego.  (  dotyczy  ubiegających  się
o pracę w MOS po raz pierwszy).

3. CV i list motywacyjny . ( dotyczy wszystkich ubiegających się  o pracę w MOS ).
4. Zaświadczenie o aktualnej współpracy z klubem szachowym. (dotyczy wszystkich ubiegających się

o pracę w MOS).

III. BADMINTON

Wymagane kwalifikacje:



1. Uprawnienia  do  wykonywania  zawodu  nauczyciela  wychowania  fizycznego  zgodnie
z przepisami Karty Nauczyciela i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009
roku Dz. U. Nr. 50 z 2009 z póź. zmianami.  

2. Uprawnienia instruktora w badmintonie.
3. Aktualna współpraca z klubem badmintona.

Wymagane dokumenty:

1. Dokumenty  potwierdzające  uprawnienia  do  pracy  na  stanowisku  nauczyciela  wychowania
fizycznego. ( dotyczy ubiegających się o pracę w MOS po raz pierwszy).

2. Dokumenty  potwierdzające  uprawnienia  instruktora  badmintona.  (  dotyczy  ubiegających  się
o pracę w MOS po raz pierwszy).

3. CV i list motywacyjny. ( dotyczy wszystkich ubiegających się  o pracę w MOS ).
4. Zaświadczenie o aktualnej współpracy z klubem badmintona. (dotyczy wszystkich ubiegających się

o pracę w MOS).

IV. WSPINACZKA ŚCIANKOWA 

Wymagane kwalifikacje:

1. Uprawnienia  do  wykonywania  zawodu  nauczyciela  wychowania  fizycznego  zgodnie
z przepisami Karty Nauczyciela i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009
roku Dz. U. Nr. 50 z 2009 z póź. zmianami.  

2. Uprawnienia instruktora lub operatora ścianki wspinaczkowej.

Wymagane dokumenty:

1. Dokumenty  potwierdzające  uprawnienia  do  pracy  na  stanowisku  nauczyciela  wychowania
fizycznego. ( dotyczy ubiegających się o pracę w MOS po raz pierwszy).

2. Dokumenty  potwierdzające  uprawnienia  instruktora  lub  operatora  ścianki  wspinaczkowej.
( dotyczy ubiegających się   o pracę w MOS po raz pierwszy).

3. CV i list motywacyjny . ( dotyczy wszystkich ubiegających się  o pracę w MOS).

V. TENIS ZIEMNY

Wymagane kwalifikacje:

1. Uprawnienia  do  wykonywania  zawodu  nauczyciela  wychowania  fizycznego  zgodnie
z przepisami Karty Nauczyciela i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009
roku Dz. U. Nr. 50 z 2009 z póź. zmianami.  

2. Uprawnienia instruktora tenisa ziemnego.

Wymagane dokumenty:

1. Dokumenty  potwierdzające  uprawnienia  do  pracy  na  stanowisku  nauczyciela  wychowania
fizycznego. ( dotyczy ubiegających się o pracę w MOS po raz pierwszy).

2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia instruktora tenisa ziemnego.



3. CV i list motywacyjny.

Termin składania dokumentów :     11 sierpień 2014r.

 Dokumenty mogą być złożone w formie elektronicznej biuro@mosjg.pl

Nabór na   wolne   stanowiska pracy pedagogów w roku szkolnym 2014/2015



Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy
pracowników pedagogicznych na czas trwania zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015                    w
zakresie:

Upowszechniania sportu w ramach klas I-III  ( zajęcia pozalekcyjne ) w następujących szkołach 
podstawowych w Jeleniej Górze:

- SP 2
- SP 3
- SP 5
- SP 6
- SP 7
- SP 8
- SP 10
- SP 11
- SP 13
- SP 15

Obowiązki:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych w klasach I-III polegające na upowszechnianiu 
sportu poprzez gry i zabawy ruchowe.

Wymagane kwalifikacje:

Uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego zgodnie z przepisami Karty
Nauczyciela i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku Dz. U. Nr. 50 z
2009 z póź. zmianami.  

Wymagane dokumenty:

1. Dokumenty  potwierdzające  uprawnienia  do  pracy  na  stanowisku  nauczyciela  wychowania
fizycznego . ( dotyczy ubiegających się o pracę w MOS po raz pierwszy).

2. Roczny plan pracy na danym stanowisku.(dotyczy wszystkich ubiegających się o pracę w MOS).
3. CV i list motywacyjny.  ( dotyczy wszystkich ubiegających się o pracę w MOS).

Termin składania dokumentów :     11 sierpień 2014r.    

 Dokumenty mogą być złożone w formie elektronicznej biuro@mosjg.pl

 




