
 

 

 

Stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu 

 - stolarz 

 

Miejsce pracy:  Państwowe Szkoły Budownictwa 

 im. prof. Mariana Osińskiego 

 Al. Grunwaldzka 238 

 80-266 Gdańsk 

 

Wymiar etatu: 20/20 etatu 

 

 

 

Główne obowiązki: 

 

 Prowadzenie praktycznej nauki w zawodach: stolarz 

 Prowadzenie dokumentacji związanej z  procesem dydaktycznym. 

 

 

Niezbędne wymagania: 

 

A) przy zatrudnieniu na podstawie Karty Nauczyciela 

 
1) studia magisterskie na kierunku zgodnym lub zbliżonym z rodzajem prowadzonych zajęć 

oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 

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

dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje 

zagadnienia znajomości branży drzewnej, lub  

3) studia pierwszego stopnia kierunku technologia drewna oraz posiada przygotowanie 

pedagogiczne, lub 

4) studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie 

kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych 

obejmuje zagadnienia znajomości branży drzewnej oraz posiada przygotowanie 

pedagogiczne, lub 

5) studia wyższe i studia podyplomowe w zakresie zgodnym lub zbliżonym z rodzajem 

prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub 

6) legitymuje się dyplomem ukończenia pedagogicznego studium technicznego w zakresie 

stolarstwa, lub 

7) posiada świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

w zakresie: zawodu stolarz lub technika technologii drewna oraz przygotowanie 

pedagogiczne, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, lub 

8) posiada tytuł mistrza w zawodzie w stolarza oraz przygotowanie pedagogiczne. 
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B) przy zatrudnieniu z Kodeksu Pracy 

 
1) staż pracy przy robotach stolarskich  

 

UWAGA! Zatrudnienie z Kodeksu Pracy następuje za zgodą organu prowadzącego. 

 

 

 

Wynagrodzenie: 

 

- uzależnione jest od formy zatrudnienia, posiadanego wykształcenia i stopnia awansu 

zawodowego.  

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

 życiorys zawodowy,  

 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

 kopie dokumentów potwierdzających staż pracy. 

 

 

 

Dokumenty należy składać: 

Kadry 

Państwowe Szkoły Budownictwa 

im. prof. Mariana Osińskiego 

Al. Grunwaldzka 238 

80-266 Gdańsk 

 

bądź drogą e-mail: sekretariat@psb.edu.gdansk.pl 

w temacie wpisując: „Nauczyciel praktycznej nauki zawodu” 

 

 

 

Inne informacje: 

 

Pracodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami 

 


