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Nabór na stanowiskoKierownika Punktu Przedszkolnego

Wójt Gminy Leoncin ogłaszanabór na stanowiskoKierownika Punktu Przedszko|nego
(llf etatu- Punkt Przedszkolny w Gminie Leoncin)
i ola idą do przedszkola''- Punkt Przedszkolnyw Gminie
w ramach rea|izacjiprojektu pn' ,,,Ądaś
Programu
Leoncin" zgodnie z umowa o dofinansowanienr POKL.09.01.01-14-035/12-00,
operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształceniai kompetencjiw regionach,
Działania9.l Wyrównywanieszansedukacyjnychi zapewnieniewysokiejjakościustugedukacyjnych
świadczonychw systemie oświaty,Poddziałania9.1.l Zmniejszanie nierównościw stopniu
ze środkówUnii Europejskiej w
upowszechnieniaedukacji przedszkolnej,współfinansowanego
ramachEuropejskiegoFunduszuSpołecznego.
1. Przedmiot naboru:
a) stanowisko:kierownik,
b) miejsce wykonywaniapracy: Punkt PrzedszkolnYPtr. ,, Adaśi o|a idą do przedszkola
Punkt Przedszkolny w Gminie Leoncin z|okalizowany przy Zespole Szkót w Gtusku
siedzibąw Nowych Grochalach,Nowe Grochale40,
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,,Adaśi ola idą do przedszko|a _ Punkt Przedszkolny w Gminie Leoncino' projekt realizowany w Gminie
Leoncin w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanegoze środkówUnii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

c) okres zatrudnięnia: od 20 sierpnia 20|3 t. do 30 czerwca 2015 r. (średnio20 h
Ęgodniowo),
d) podstawa zatrudnienia: umowa o pracę vz etatu
e) wynagrodzenie współfinansowane będzie pnzez Unię EuropejsĘ

w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Wymagania niezbędne (na wskazanym stanowisku pracy):
- wykształcenie wyższe (Zgodnie zrozporządzeniemMinistra EdukacjiNarodowejz dnia |f marca
2009 r. w sprawie szczegołowychkwa|ifikacji wymaganychod nauczycieli oraz określeniaszkołi
wypadków, w których można zatrudnić,naucąycieli mniemającychwyższegowykształcenialub
ukończonegozakładukształcenianauczycieli(Dz. U. Nr 50' poz. 400))
- kwalifikacje do zaruądzaniaoświaĘ

3. Wymagania pożądane
- co najmniej pięcio|etnistażpracy pedagogicanejna stanowiskunauczycielalub pięcioletni staż
pracy dydaktycznejna stanowiskunauczycielaakademickiego,
- posiadanieco najmniej dobĘ oceny pracy w okresie ostatnichpięciu lat pracy lub poąytywnej
oceny dorobkuzawodowegow okresieostatniegoroku.
- wysokakulturaosobistai komunikatywnośó;
_ umiejętnośó
pracyw zespole;
- kreaĘwność,
podejmowaniadecyzji;
umiejętnośó
_ znajomość
i obstugaprogramówkomputerowych,w tym szczególnieMS office;
4.Zakres obowĘzków:
l.ZarządzaniePunktemPrzedszkolnymw obszarzeadministracyjnymi persona|nym.
2.Kierowaniewykonaniemprojektuw formienadzorumerytorycznego
zgodniez zapisamiwniosku
aplikacyjnegooraz przepisamikrajowymii Unii Europejskiej.
3.Nadzór nad zgodnościąprowadzonych
i
dziaŁańzzapisarni zavtaĘmi we wniosku, w tym budż:etem
harmonogramem.
4.organizowaniepracyPunktuPrzedszkolnego,,Adaśi ola idądo przedszko|a''
S.Dokonywaniepodziafuobowi@ków pomiędzypracownikówPunktuPrzedszkolnegoi
nadzorowanieich pracy
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,'Adaśi o|a idą do przedszkola - Punkt Przedszkolny w Gminie Leoncin'' projekt realizowany w Gminie
Leoncin w ramach Programu operac1'jnegoKapitałLudzki' współfinansowanegoze środkówUnii Europejskiej
w ramach Europe.iskiegoFunduszu Społecznego

6.Planowanie dziatań i wywiąą1wanie się Ze wskaźników i rezultatów.
7.Terminowe i właściwerealizowanie całościprojektu.
8.Wspołpracaz personelem na poziomie zarządzającymi zadaniowym
9.Utrzymywanie staĘch Kontaktów z Koordynatorem projektu' informowanie na bieĄco o
wsrystkich zaistniaĘch problemach w realizacji projektu, terminowe przesyłaniewszystkich
wymaganych dokumentów i informacji, przestrzeganieobowiągków i za|eceńwynikających z
realizacji umowy' procedur, standardów, instrukcji do sprawozdań oraz innych obowią.zujących
dokumentów.
l0.P|anowanie i organizowanie naboru beneficjentów w oparciu o jak najbardziej efektywne
wykorzystanie środkówEFS (w ramach pracy w zespole zarzĄdzającymprojektem)
1 l.Kierowanie podlegĘmi pracownikami, w tym planowanie, ana|izai weryfikacja ich pracy pod
kątem r ea|izacji proj ektu'
12.obecnośćpodczas kontroli projektu.
13. Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników Punktu Przedszkolnego
| 4.Przy gotowanię szczegółowych programów zajęÓ,
l S.Nadzorowanie przebiegu zajęć.
16'Nadzór nad j akościąmateriatów dydaktycznych.
l 7.Nadzór nad opracowanięm szczegółowego harmonogramu zajęó.
18.Prowadzeniemonitoringu i ewaluacji pĄektu orazjego promocja.
19.Dokonywanie innych czynnościzastrzeżonychdo kompetencji Kierownika Punktu
Przedszkolnego.

5. Wymagane dokumenĘ;
CV

zawieĘące

dane personalne Kandydata, miejsce zamieszkania, w tym adres do

korespondencji, wykształcenie,przebieg pracy zawodowej (własnoręczniepodpisany);
kwestionariusz osobowy (wzór stanowi załączniknr l do ogłoszenia);
kserokopie dokumentów potwierdzających wyksztatcenie, zaświadczęń o ukończonych
kursach i szkoleniach, a także inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i
umiejętnościach|ub referencje;
kserokopie

świadectw pracy

doĘchczasowego zatrudnieni a;

bądż innych

dokumentów

potwierdzających przebieg
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,.Adaśi ola idą do przedszkola - Punkt Przedszkolny w Gntinie Leoncin'' projekt rea|izowanyw Gminię
Leoncin w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki' współfinansowanęgoze środkówUnii Europejskiej
w ramach EuropejskiegoFunduszu Społecznego

oświadczenia:
r

o niekaralności(wzór _ załączniknr 2)
o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu Za umyślne przesĘpstwo ścigane
z oskarżeniapublicznego lub umyś|neprzestępstwoskarbowe (wzór . załącmiknr 3 );
o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalnościgospodarczej (wzór -załącmiknr 4 );
o wyrażeniu zgody na pruechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zavtartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.199'7oochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 roku, Nr fiI

poz. 926 z

późn, zm,,, (wzór . załączni|knr5),

Wszystkie dokumenĘ składanew formie kserokopii powinny zostaćpotwierdzone,'za zgodność
z oryginałem''orazopatrzone datą i podpisemprzez kandydata/ki.
6. Miejsce' termin i sposób złożenizdokumentów na stanowiskoobjętenaborem
l. Miejsce:arząd Gminy Leoncin, ul. ParĘzantów 3, 05.155Leoncin
2. Termin:do dnia 19.08.2013r.do godz.10:00.
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko Kierownik Punktu Przedszkolnego
w projelrcie nr PoKL.09.01'0l-14-035l72-00,pn. ''Adaśi ola idą do przedszkola''- Punkt
Przedszkolnyw Gminie Leoncin
Aplikacje, które wpĄmąpo wyżejokreślonym
terminieolub nie będązawieratykompletudokumentów
nie będąrozpatrywane.
Zamauliającvnie będziezsryracać
nadesłanych
ofert.

T.Zasady konkursu:
Kandydaci, którzy spetnią kryteria formalne zostaną zaproszeni drogą telefonicmą na roznowy
kwalifikacyjne w wyznaczonym terminie.
Komisja rekrutacyjna dokona oceny spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych oraz
wyników roznowy kwalifikacyjnej i sporządzi protokół końcowy dokumentujący przebieg konkursu.
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i ola idą do przedszkola - Punkt Przedszko|nyw Gminie Leoncin'' pĄekt rea|izowany
_ ,,Adaś
w Gminie
Leoncin w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego
ze środkówUnii EuropejskĘ
w ramach EuropejskiegoFunduszu Społecznego

Informacjao wynikach naboruzostanie zamieszczonana stronieinternetowejwww.leoncin.pl
www.bip.|eoncin.pl
ortv w siedzibieUrzęduGminy Leoncin
Z

wybranym Kandydatem zostanie podpisana umowa o
tj. od 20.08.2013
r. do 30.06.2015
r.

pracę na

ora:z

c721s określony

Szczegółowychinformacji dotyczącychogłoszeniaudzie|aPani E|żbietaŁawor te|.22I785.ós82
wew.ló
Dane ils ofeĘ orazzałącznikówdostępnesąna stronie:www.|eoncin.p|
oraz www.bip.leoncin.pl

Załącmiknr l - Kwestionariusz osobowy
Załącmiknt7_oświadczenieoniekaralności
l
Załączniknr3 _ oświadczenieo niekara|ności
za przeĘpstwo skarbowe
Z.ałączniknt4 _ oświadczenieo działalności
gospodarczej
Załącmik nr 5 . oświadczenie- zgodana przetwarzaniedanych
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