
 

 

    Mikołów, 21.08.20r. 
 
 
 

OFERTA PRACY  
 
 
 

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie informuje, iż zatrudni instruktora 
praktycznej nauki zawodu w branży technik ogrodnik (nr zawodu: 314205).  
 

Stanowisko: 
Instruktor praktycznej nauki zawodu 
 
Miejsce pracy:  
Śląski Ogród Botaniczny – Ogród Czerwony/Ogród Żółty 
 
Wymagania: 
Wykształcenie i kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 22 lutego 
2019r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 391 wraz z 
późn. zm. z Dz.U. 2019 poz. 644) tj: 
 

1. Wyższe magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym 
przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz przygotowanie pedagogiczne 
lub 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 przygotowanie pedagogiczne, lub studia magisterskie na kierunku 
(specjalności) innym i studia podyplomowe w zakresie nauczanego 
przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz przygotowanie pedagogiczne, 

 
2. Wyższe pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym 

przedmiotem oraz przygotowanie pedagogiczne lub studia pierwszego stopnia 
na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego 
kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje 
treści nauczanego przedmiotu, oraz przygotowanie pedagogiczne. 

 
3. Średnie - świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie 
pedagogiczne, a także co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego 
będzie nauczać. 

 
Możliwość uzupełnienia przygotowania pedagogicznego w trakcie roku szkolnego. 
 
 
 
 



 

 

 
Podstawowe zadania: 
przygotowanie i realizacja programu kształcenia praktycznego zawodu technik 
ogrodnik; planowanie i organizacja zajęć dla uczniów; współpraca z działami Kolekcji 
Roślinnych ŚOB. 
 
 
Dokumenty: 
CV, informacje o dotychczasowym zatrudnieniu i osiągnięciach.  
 
Forma zatrudnienia:  
umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu. 
 
 
 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt telefoniczny: 535 883 958 w godz.: 
8.00-12.00 lub mailowy:  m.malotta@sibg.org.pl (z dopiskiem REKRUTACJA). 
Prosimy również o zamieszczenie zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach 
rekrutacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).  
 


