
 

REGULAMIN WYŁANIANIA KANDYDATA DO ZADAŃ  

NAUCZYCIELA-DORADCY METODYCZNEGO 

w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  

przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej  

w Szczecinie 
 

1. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin ogłasza nabór kandydatów do zadań 

nauczyciela-doradcy metodycznego w następującym obszarze wspomagania nauczycieli 

oraz rad pedagogicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto 

Szczecin: 
 

Obszar wspomagania Forma stosunku pracy 

Okres powierzenia obowiązków 

nauczyciela-doradcy 

metodycznego 

Fizyka 
umowa o pracę na 

0,5 etatu 
do 31 sierpnia 2019 r. 

 

2. Na stanowisku nauczyciela – doradcy metodycznego może być zatrudniony nauczyciel  

 posiadający: 

1) kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce  

   doskonalenia określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji  

   wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można   

   zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu  

   kształcenia nauczycieli, tj.: 

         a) studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem  

              lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 

         b) studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia  

              dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje  

              treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie  

              pedagogiczne, lub 

         c) studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w ppkt a i b  

              i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć  

              oraz posiada przygotowanie pedagogiczne 

2) stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego 

3) co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej 

4) rekomendację dyrektora szkoły/placówki, w której kandydat jest zatrudniony lub  

– w przypadku kandydata zajmującego stanowisko dyrektora szkoły/placówki – 

wyróżniającą ocenę pracy uzyskaną w okresie ostatnich 5 lat na stanowisku dyrektora 

szkoły/placówki. 

 

3. Kandydat ubiegający się o stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego składa 

osobiście następujące dokumenty: 

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu na stanowisko nauczyciela-doradcy 

metodycznego oraz koncepcję pracy doradcy metodycznego w danym obszarze 

wspomagania nauczycieli i rad pedagogicznych szkół / placówek oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin 

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację 

o stażu pracy pedagogicznej  

3) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo 

kandydata 



 

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-doradcy 

metodycznego w danym obszarze wspomagania nauczycieli i rad pedagogicznych szkół 

i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecin, o których mowa w pkt. 

2 ppkt. 1 

5) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia 

nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego  

6) rekomendację dyrektora szkoły/placówki, w której kandydat jest zatrudniony lub  

– w przypadku kandydata zajmującego stanowisko dyrektora szkoły/placówki – 

poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy 

7) zaświadczenie potwierdzające wymagany staż pracy pedagogicznej wydane przez 

dyrektora szkoły/placówki, w której kandydat jest zatrudniony lub – w przypadku 

kandydata zajmującego stanowisko dyrektora szkoły/placówki – wydane przez organ 

prowadzący szkołę/placówkę  

8) udokumentowane osiągnięcia kandydata (np.: udział uczniów w konkursach  

i olimpiadach przedmiotowych, osiągnięcia uczniów w egzaminach zewnętrznych, 

przygotowanie programów edukacyjnych, wychowawczych, wydane publikacje, 

przygotowywanie raportów oświatowych z przeprowadzonych badań, analiz 

jakościowych i ilościowych, doświadczenie na stanowisku nauczyciela-doradcy 

metodycznego, itp.) 

9) świadectwa, zaświadczenia (lub ich uwierzytelnione kserokopie) potwierdzające 

doskonalenie zawodowe oraz dzielenie się wiedzą lub prowadzenie zajęć dla nauczycieli 

w danym obszarze wspomagania nauczycieli i rad pedagogicznych 

10)  oświadczenie woli, w którym kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 z późn. zm.) – w celu 

przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko nauczyciela-doradcy 

metodycznego. 

 

4. Wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. 3,  należy złożyć w sekretariacie  

     Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin (Plac Armii Krajowej 1, 3. piętro,  

     pok. 302) w zamkniętej kopercie dopiskiem „Konkurs na stanowisko nauczyciela- 

     doradcy metodycznego – … /podać nazwę obszaru wspomagania/” do 21 sierpnia  

     2018 roku.  

 

5. W postępowaniu konkursowym na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego 

przewiduje się dwa etapy: 

a) 1. etap (formalny) –  sprawdzenie dokumentów pod kątem spełniania przez kandydata 

wymagań określonych w pkt. 2 i 3 Regulaminu. 1. etap konkursu odbywa się bez  

udziału kandydata  

b) 2. etap (merytoryczny) – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, 

który decyzją komisji konkursowej  został dopuszczony do 2. etapu konkursu. 

 

6. Kandydat zostanie poinformowany telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia  

 rozmowy kwalifikacyjnej (rozmowy odbędą się 27 sierpnia 2018 r.) 

 

7. Komisja rozpoczyna pracę od sprawdzenia czy oferty zostały złożone w terminie  

i zawierają wskazane w ogłoszeniu dokumenty. Oferty złożone po terminie i/lub które nie 

zawierają wszystkich wymaganych dokumentów – podlegają odrzuceniu. Kandydat, 

którego oferta została odrzucona, nie jest dopuszczony do 2. etapu konkursu. 



 

 

8. Komisja dokonuje merytorycznej oceny kandydatów dopuszczonych do 2. etapu.     

    Ocenie podlega w szczególności: 

a) koncepcja pracy na stanowisku nauczyciela-doradcy metodycznego 

b) kwalifikacje (m.in.: te, wymienione w pkt. 2 ppkt. 1 Regulaminu, posiadanie 

uprawnień edukatorskich, egzaminatora, eksperta, trenera, terapeuty, itp.) 

c) udzielone przez kandydata odpowiedzi na pytania członków komisji związane  

z przedstawioną koncepcją pracy na stanowisku nauczyciela-doradcy metodycznego. 

 

9. O wynikach postępowania przewodniczący Komisji niezwłocznie powiadamia Dyrektora 

Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin oraz kandydatów uczestniczących  

w postępowaniu. 

 

10. W szczególnych przypadkach Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin może 

podjąć decyzję o powierzeniu nauczycielowi zadań doradcy metodycznego z pominięciem 

2. etapu postępowania konkursowego. 


