
 

 

 

Moje Przyjazne Przedszkole” projekt współfinansowany przy udziale środków z Europejskiego  

 

Gmina Cegłów w ramach projektu pn. Nauka kluczem do sukcesu realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój  wykształcenia i kompetencji w 
regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie 

różnic w jakości usług edukacyjnych. 
 

OGŁASZA NABÓR OFERT 
Na prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia matematyczne u uczniów zdolnych w 
ramach projektu pt. „Nauka kluczem do sukcesu” 
Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia 
Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie oferty mogą składać wyłącznie osoby, które 
będą osobiście prowadzić zajęcia. Powyższy zapis wynika z definicji kosztów związanych z 
angażowaniem personelu pkt 2.1.1.3 Zasad Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 
I.  Miejsce prowadzenia zajęć oraz Liczba godzin do realizacji w 2014 r: 
Zajęcia adresowane do klas I-III w Publicznej Szkole Podstawowej ZS. Cegłów planowana 
liczba godzin do realizacji 34 godziny.  
Planowany termin realizacji zajęć: od 5 stycznia 2014r do 27 czerwca 2014r.  
II.  Miejsce wykonywania pracy: 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Cegłowie 05 -319 Cegłów ul. Poprzeczna 27 
III. Wymagania wobec kandydatów: 
Wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności wychowanie wczesnoszkolne lub 
ukończone studia podyplomowe z zakresu wychowania wczesnoszkolnego, mile widziane 
doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z matematyki w klasach I-III szkoły 
podstawowej. 
-  niekaralność, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni 

praw publicznych; 
 - mile widziane doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z matematyki w klasach I – III 

szkoły podstawowej; 
IV. Wymagane dokumenty: 
a) życiorys zawodowy( C.V.) wraz z numerem tel. kontaktowego 
b) kserokopie świadectw pracy (w przypadku kandydatów z doświadczeniem 

zawodowym w prowadzeniu zajęć z matematyki w klasach i-III szkoły podstawowej) 
c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie 
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach 
e) oferta zawierająca propozycję stawki godzinowej na prowadzenie zajęć brutto, 
f) oświadczenie kandydata o niekaralności oraz posiadaniu pełnej zdolności do 

czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
g) wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez kandydata. 
Powyższe dokumenty należy dostarczać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na 
prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia matematyczne u uczniów zdolnych w ramach 
projektu pt. „Nauka kluczem do sukcesu"  
Termin składania ofert do: 03 stycznia 2014r, (decyduje data wpływu) osobiście do 
Kancelarii Urzędu lub pocztą pod adresem: Urząd Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4 ,05-319 
Cegłów,  



Oferta na prowadzenie zajęć należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem oferta na 
prowadzenie  zajęć rozwijaj ących uzdolnienia matematyczne u uczniów zdolnych w 
ramach projektu pt. ,,Nauka kluczem do sukcesu”. 
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: 
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)”. 
- Wybór osoby prowadzącej zajęcia będzie przeprowadzony komisyjnie na podstawie 
złożonej dokumentacji spełniającej wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. 
- oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone, 
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 
- kryterium wyboru 100% cena. 
 

Dodatkowe informacje 
Robert Chychłowski 
r.chychlowski@ceglow.pl 
tel. 509 525 370 
 


