
Cześć!  

Nazywamy się UP, czyli Uniwerek Potencjału. Zajmujemy się organizowaniem 
zajęć semestralnych i warsztatów dla dzieci w wieku 4-14 lat. Filarem naszej 
działalności są zajęcia z matematyki prowadzone w oparciu o licencjonowany 
program Matplanety wg koncepcji Math Circle, która zyskała wysoką 
popularność na świecie, a od 2012r. zyskuje grono entuzjastów w Polsce. 

Twój Zespół: 

Dołączysz do zespołu 6 osób: Maćka, Sabiny, Patrycji, Zuzi, Doroty i Marty, który od 
początku będzie wspierał Cię w Twojej pracy. 

Gdzie jesteśmy: 

Nasza główna siedziba znajduje się we Wrocławiu na Gaju przy ul. Kukuczki 26ab, jednak 
zajęcia prowadzimy również w placówkach w Wysokiej, Bielanach, Żernikach Wrocławskich, 
na Ołtaszynie, a od tego roku chcemy podbić Psie Pole! A ponieważ podróże kształcą, nie 
musisz mieć swojego samochodu, wystarczy dobra książka  

Twoje wyzwanie: 

Praca z dziećmi nie należy do najprostszych i my o tym wiemy, nie należy też do nudnych. 
Jeśli masz w sobie pasję uczenia, jesteś kreatywny a przez Twoją głowę przejeżdżają 
codziennie tabory pełne pomysłów, to nasze wewnętrzne szkolenia i wsparcie pomogą Ci 
ogarnąć różne zachowania, których możesz być świadkiem    

Twoje zadania: 
Prowadzenie zajęć z matematyki wg programu Matplanety (spokojnie, jeśli masz 
wykształcenie z zakresu nauk ścisłych lub jesteś w trakcie studiów z tego zakresu to 
na naszych szkoleniach dowiesz się, jak prowadzić zajęcia, czytać scenariusze,       
dostosowywać zadania do sytuacji). 

Prowadzenie warsztatów z przedsiębiorczości – No panic! do wszystkiego Cię 
przygotujemy.  

Prowadzenie warsztatów nie tylko matematycznych,  

Burze mózgów i co tylko będzie możliwe do zrealizowania. 

 

 



Aby sprawdzić się w tej roli 
powinnaś/powinieneś: 

• Posiadać wykształcenie z zakresu nauk ścisłych lub być w trakcie studiów 
• Cechować się kreatywnością w ilustrowaniu praw matematycznych rzeczywistymi 

sytuacjami 
• Być cierpliwym, posiadać umiejętność kontrolowania swoich emocji i zachowań – 

dzieci mają niespożyte pokłady energii 
• Miło nam będzie, jeśli będziesz mieć doświadczenie w pracy z dziećmi, np. w 

prowadzeniu drużyn harcerskich, pracy w klubach dla dzieci lub na koloniach 

Nasza oferta 
• Wynagrodzenie 50zł - 55zł/60min 
• Elastyczne godziny pracy 
• Pełne wdrożenie i wsparcie oraz specjalistyczne szkolenie pod okiem 

Matplanetowych metodyków 
• Ciągły feedback, żebyś wiedział/a, czy idziesz w dobrym kierunku 
• Praca na umowę zlecenie 
• Możliwość rozwoju, zdobywania nowych kwalifikacji, udział w warsztatach 
• Współudział w rozwoju organizacji, której ambicją jest stworzenie dla dzieci małych i 

dużych przestrzeni, gdzie będą mogły uczyć się i bawić, spędzić czas tak, by chciały do 
nas wracać codziennie 

 Od kiedy 
Startujemy we wrześniu 2022! 

 

Napisz, zadzwoń: 

tel: 505 125 373 

e-mail: wroclaw@matplaneta.pl 

 

 


