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Dotyczy: ogłoszenia naboru na  

Opiekuna wizyty studyjnej  

projektu  

Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa 

mazowieckiego. 

 

Nr wniosku / projektu  POWR.02.10.00-00-5020/19 

Tytuł projektu Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu 

sierpeckiego województwa mazowieckiego. 

 

 

DYREKTOR 

Szkoły Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu 

OGŁASZA NABÓR NA 
Opiekuna wizyty studyjnej 

Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa 

mazowieckiego. 

nr projektu POWR.02.10.00-00-5020/19 do projektu pt. „Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, 

Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego ” finansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji , Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu 

oświaty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

Okres realizacji projektu: od 1.09.2019 do 31.08.2021 r. 

Cykl wizyt studyjnych będzie realizowany w wiodącej tj. Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. 

Jana Twardowskiego w Sierpcu, w placówce wyposażonej w 4 pracownie przedmiotowe 

zakupione w ramach projektu „Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu 

sierpeckiego województwa mazowieckiego ”. Celem wizyt studyjnych jest stworzenie 

warunków doskonalenia i weryfikowania umiejętności nauczycieli, podnoszenie ich 

zawodowych kompetencji nabytych w drodze szkoleń. Ważnym aspektem cyklu wizyt jest 

zapoznanie się ze specyfiką powstałej Szkoły ćwiczeń oraz integracja środowiska 

nauczycielskiego, partnerów Szkoły ćwiczeń i szkół współpracujących. W czasie wizyty 

studyjnej przewidziano następujące aktywności: 

- cykl spotkań metodycznych;  

- warsztaty;  

- superwizje; 

- wykłady z zakresu metod i form rozwijania kompetencji kluczowych. 

Wizyty zorganizowane będą w dniach: 13,14,15 listopada 2020 r. oraz w lutym 2021 roku 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nazwa i adres jednostki:  

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu 

 09-200 Sierpc, 

 ul. Konstytucji 3 Maja 8 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem  
(zapis w liście motywacyjnym lub CV): 

a) obywatelstwo polskie; 

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych; 

c) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne; 

d) nieposzlakowana opinia; 

e) wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym; 

f) stopień nauczyciela mianowanego/dyplomowanego 

g) doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi; 

h) biegła umiejętność obsługi komputera – pakietu Microsoft Office, w szczególności 

Excel; 

 

 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem  
(zapis w liście motywacyjnym lub CV): 

a) umiejętność dobrej organizacji pracy, komunikatywność, rzetelność, systematyczność  

w działaniu; 

b) umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole; 

c) zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia; 

d) doświadczenie w zakresie koordynowania pracy w projektach, w tym 

współfinansowanych ze środków unijnych; 

e) inicjatywa w podejmowaniu decyzji; 

f) dynamika i aktywność w działaniu; 

g) umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie; 

h) pełna dyspozycyjność. 

i) doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi; 

j) umiejętność organizowania panelu dyskusyjnego; 

k) umiejętność organizacji spotkań w małych grupach służących wymianie doświadczeń; 

l) umiejętność organizacji i promowania dobrych praktyk oraz nowatorskich rozwiązań 

dydaktycznych i organizacyjnych 

 

 

Zakres zadań: 

 

1. Opracowanie programu cyklu wizyt studyjnych zgodnie z opisem wraz z propozycją 

noclegów i wyżywienia. 

2. Monitorowanie przebiegu wizyty studyjnej pod kątem realizacji zadań 

merytorycznych, zgodności z wnioskiem, weryfikacja kwalifikacji prowadzących, 

planowanie realizacji zadań, prowadzenie monitoringu jakości realizowanych form 

wsparcia.  

3. Stała współpraca ze wszystkimi Partnerami oraz odpowiedzialny nadzór merytoryczny 

nad realizacją zadań. 



 
4. Koordynowanie pod względem jakości realizowanych form wsparcia w porozumieniu 

z dyrektorami szkół tworzących Szkołę ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz 

powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego. 

5. Monitorowanie postępu realizacji pod kątem wskaźników jakościowych: ilości grup i 

ich liczebności na poszczególnych zajęciach, terminów zajęć, itp. Poprzez proces 

monitoringu rozumie się weryfikację list obecności, dzienników zajęć, formularzy 

przystąpienia do projektu, deklaracji uczestnictwa w projekcie, regulaminów naboru i 

uczestnictwa w projekcie, i innych niezbędnych dokumentów warunkujących 

działania merytoryczne. 

6. Diagnozowanie ewentualnej luki kompetencyjnej pod kątem uaktualnienia zadań 

merytorycznych w projekcie. 

7. Przekazywanie pomiędzy jednostkami zaangażowanymi w projekt dokumentacji, tj. 

pozyskiwanie dokumentów od szkół współpracujących i Partnerów, weryfikacja ich 

poprawności merytorycznej oraz kompletności. 

8. Współpraca z komórkami Urzędu Miasta Sierpca w zakresie merytorycznym. 

9. Realizacja własnych procesów monitoringu i ewaluacji uczestnictwa w projekcie 

nauczycieli objętych wsparciem i nabywających kompetencje, itp.  

10. Koordynowanie działań w zakresie szerzenia idei projektu. 

11. Systematyczne informowanie Pracodawcy o wszelkich problemach związanych  

z realizacją zadań. 

 

 

Wymagane dokumenty: 
1. list motywacyjny; 

2. życiorys/CV uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej oraz wymagań 

ujętych w niniejszym ogłoszeniu o naborze; 

3. kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie; 

4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie; 

5. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, 

referencje) kwalifikacjach umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie 

wymagań niezbędnych i dodatkowych lub zaświadczenie w przypadku trwania 

stosunku pracy; 

6. oświadczenie kandydata stwierdzające, że : 

 nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie; 

 nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub 
postępowanie o ubezwłasnowolnienie; 

 posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw 
publicznych. 

7. Oświadczenie następującej treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana 

Twardowskiego w Sierpcu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne 

stanowisko pracy. Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody 

w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie 

oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy” sp3@edu.sierpc.pl    Mam 

mailto:sp3@edu.sierpc.pl


 
świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”  i podpisem; 

 

Warunki pracy:  

 

Umowa zlecenie zostanie zawarta na czas realizacji wizyt studyjnych. 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Stanowisko pracy znajduje się  

w pomieszczeniu biurowym usytuowanym w Szkole Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana 

Twardowskiego w Sierpcu; 09-200 Sierpc; ul. Konstytucji 3 Maja 8.  Budynek nie jest 

przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy wyposażone  w 

biurko, krzesło, szafę aktową. Praca wymagająca obsługi komputera a także innych urządzeń 

biurowych.  

W miesiącu październiku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu 

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

wynosi 0%.  

 

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:  

 

Termin: do dnia 26.10.2020 r. do godziny 14.00 

Sposób: wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem  

i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Nabór na stanowisko Szkolny koordynator Szkoły 

ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego. 

Miejsce: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Szkoły 

Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu; 09- 200 Sierpc; ul. Konstytucji 3 

Maja 8  lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.  

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu Szkoły 

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Szkoły. 

 

 

Inne informacje: 
 

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu; 

09- 200 Sierpc; ul. Konstytucji 3 Maja 8 po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż 

określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 

224, z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim. 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu 

naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie lub za 

pomocą poczty elektronicznej.  

Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowani.  

Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną 

dołączone do akt osobowych. 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu; 09- 200 

Sierpc; ul. Konstytucji 3 Maja 8. 



 
Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez 

zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane 

dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 24-275-26-44  

 

(-)Ewa Rycharska 

Dyrektor 

Szkoła Podstawowa Nr 3  

im. ks. Jana Twardowskiego  

w Sierpcu 

 

 


