
         
 

Projekt „Mogę ja, możesz ty – możemy MY” realizowany przez   
Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Poddziałanie 9.1.2 

 

 

Rybnik, 01. 03. 2010r. 

 
OGŁOSZENIE O NABORZE KADRY DO PRACY 

W RAMACH PROJEKTU „MOGĘ JA, MOŻESZ TY – MOŻEMY MY” 
REALIZOWANEGO PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ Z ODDZIAŁAMI 

INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA  W RYBNIKU 
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  

W RAMACH  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 
 
Koordynator projektu „Mogę ja, możesz ty – możemy MY”  realizowanego przez 

Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w 

Rybniku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2. 

ogłasza nabór kadry projektowej: 

1. nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć dydaktyczno – 

wyrównawczych w nauczaniu zintegrowanym, 

2. nauczycieli matematyki do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z 

matematyki w klasach IV-VI 

3. nauczycieli języka polskiego  do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 

z języka polskiego  w klasach IV-VI 

4. nauczycieli historii do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z historii  w 

klasach IV-VI 

5. nauczycieli przyrody do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z 

przyrody w klasach IV-VI i zajęć wiem coraz więcej - „Klub Młodego Odkrywcy”  w 

klasach I-VI 

6. nauczycieli języka angielskiego do prowadzenia zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych z języka angielskiego w klasach IV-VI i prowadzenia zajęć kółka 

języka angielskiego w klasach I-VI 

7. nauczycieli plastyki do prowadzenia zajęć koła plastycznego i koła ceramicznego 
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8. oligofrenopedagogów do prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi ze 

orzeczeniem  do kształcenia specjalnego, 

9. terapeutów do prowadzenia zajęć dydaktycznych doskonalących logiczne 

myślenie, oraz zajęć dla dzieci zagrożonych dysleksją, 

10. socjoterapeutów do prowadzenia zajęć dla uczniów z nadpobudliwością psycho-

ruchową i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

11. nauczycieli do prowadzenia kółek: tanecznego, teatralnego, wokalnego, 

szachowego i informatycznego, 

12. nauczycieli wychowania fizycznego do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej 

i zajęć gier i zabaw sportowych, 

13. terapeutów EEG Biofeedback, 

14. asystenta koordynatora projektu, 

15. pracownika administracyjno-biurowego projektu. 

Wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach projektu współfinansowane będzie ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Prosimy o kontakt osób zainteresowanych  najpóźniej do dnia 15  marca  2010 r., do 
godz. 13.00  w Biurze Projektu, które mieści się w sekretariacie Szkoły Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka, ul. B.Chrobrego 29, 44-200 

Rybnik w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e- mailowy 

dyrektorsp1@poczta.neostrada.pl  lub fax (32) 4222587. 

 

 

koordynator projektu 

                                                                                                            dyrektor szkoły 

                                                                                                             Zdzisław Plisz 
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