Ogłoszenie
o poszukiwaniu osób do prowadzenia specjalistycznych zajęć
w związku z utworzeniem w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie, 19-200 Grajewo,
ul. Ełcka 11, telefax: 86 272 31 15 Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego
oraz realizacją przez Szkołę Rządowego Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny
poszukuje się osób o następujących kwalifikacjach i specjalnościach:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

logopedów i neurologopedów,
surdopedagogów,
oligofrenopedagogów,
terapeutów,
rehabilitantów i masażystów,
psychologów i innych specjalistów

do prowadzenia zajęć z niepełnosprawnymi dziećmi w ramach ww. zadania i na zasadach
określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
Zajęcia prowadzone będą w:
1)
2)
3)
4)

Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej w Grajewie, ul. Ełcka 11, 19-200 Grajewo,
Internacie Zespołu Szkół nr 1 w Grajewie, ul. A. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo,
Oddziale Przedszkola Specjalnego w Wojewodzinie, 19-200 Grajewo,
Domach rodzinnych dzieci zakwalifikowanych do ww. wspomagania.

na:
I umowę-zlecenie do końca 2017 r.
II umowę-zlecenie do 22 czerwca 2018 r.
Sumaryczna liczba godzin zajęć do realizacji w 2017 r. wynosi 96 godzin, a w całym 2018 r. 780
godzin. Indywidualny wymiar godzin dla poszczególnych specjalistów zostanie ustalony na podstawie:
1) zdiagnozowanych potrzeb terapeutycznych dzieci,
2) posiadanych kwalifikacji specjalistycznych,
3) limitu godzin przeznaczonego na realizację ww. zadania.
Do obowiązków prowadzącego zajęcia będzie należało w szczególności:
1) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego
wspomagania zgodnie z zasadami określonymi w cytowanym wyżej rozporządzeniu;
2) prowadzenie zajęć specjalistycznych w godzinach dostosowanych do wymogów uczestników
i warunków pracy szkoły według harmonogramu uzgodnionego z dyrektorem szkoły;
3) dokumentowanie zajęć zgodnie z § 4 i § 5 cytowanego wyżej rozporządzenia;
4) sporządzanie sprawozdań z realizacji zajęć, współpraca z dyrektorem szkoły,
rodzicami dzieci, pedagogiem szkolnym, psychologiem, innymi nauczycielami;
5) opracowanie w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy, programu pracy oraz arkusza
obserwacji dziecka i przedstawienie ich do akceptacji dyrektorowi szkoły.

Jednostka 1 godzina zajęć specjalistycznych odpowiada czasowo 60 minutom zajęć.
Preferowanymi osobami do zatrudnienia będą osoby posiadające:
1) wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym z co najmniej stopniem awansu
zawodowego nauczyciela kontraktowego;
2) minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w ww. charakterze;
3) pozytywną ocenę pracy zawodowej.
Przedmiotową ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych im.
Jana Pawła II w Grajewie, ul. Ełcka 11, 19-200 Grajewo w terminie do 8 grudnia 2017 r.
Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielają:
mgr Jarosław Konopka – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie,
mgr Dorota Jaśkowska – wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie
w godzinach pracy szkoły.

Grajewo, 2017-12-04

