Towarzystwo Działań dla Samorozwoju
ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Autorskiej Szkoły Samorozwoju ASSA

Wymagania:
 Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 Studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą lub kurs z zakresu zarządzania
oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia
nauczycieli
 Stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego lub pięcioletni staż pracy
dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego
 Doświadczenie w pełnieniu funkcji dyrektora szkoły
Od kandydata oczekujemy:
 Przedstawienia wizji rozwoju szkoły
 Podjęcia działań w obszarze PR
 Aktywnego poszukiwania dodatkowych funduszy dla Szkoły
Obowiązki:
 Kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz
 Odpowiadanie za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły
 Zarządzanie powierzonymi środkami finansowymi szkoły oraz jej majątkiem
i zasobami ludzkimi
 Odpowiadanie za administracyjną obsługę szkoły


Realizacja autorskiej koncepcji szkół

Osoby zainteresowane prosimy o składanie listu motywacyjnego wraz z CV oraz kserokopie
dokumentów potwierdzających kwalifikacje w kancelarii TDdS przy ul. Kiełczowskiej 43/3
we Wrocławiu do 11.04.2019 r.

Informacje o przetwarzaniu danych

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Towarzystwo Działań dla
Samorozwoju ul. Kiełczowska 43/3, 51-315 Wrocław.
2. Dane będą przetwarzane na potrzeby Konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Autorskiej Szkoły Samorozwoju ASSA na podstawie art.6 ust. I lit. a
Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
3. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynika to z przepisów prawa.
4. Dane będą archiwizowane na podstawie zgody art.6 ust 1 lit. a Ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych przez okres wynikający z przepisów prawa.
5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wniesienie
żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie
rekrutacji, ponadto przysługuje Panu/i prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania w przypadkach określonych w art.18 Ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych.
6. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i
trybie określonym w przepisach Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych oraz w ustawie o ochronie danych osobowych, gdy przetwarzanie
danych osobowych Pana/i narusza wskazane przepisy (Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,
kancelaria@giodo.gov.pl).
7. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa w zakresie przetwarzania
oraz w celach, o których mowa w pkt. 3, podanie danych wynika z §221 kodeksu
pracy (tj. Dz. U. z 2018 poz. 917ze zm.). Nie podanie danych w związku z
przetwarzaniem ich w celach wskazanych powyżej uniemożliwi Administratorowi
realizację procesu rekrutacji.
8. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nic
będą profilowane, ani też nie będą przekazywane poza obszar TDdS.

