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Biuro Projektu
Gmina Leoncin
u|, PaĘzantów 3' 05_l55 Leoncin
Tel.fŻl 785 65 82 w.16
Fax22l785 65 82w.16
e - mail: ug.leoncin@tlen.pl

Leoncin, dn. 06 październka2Dl4 t.

Nabór na stanowisko Kierownika Punktu Przedszkolnego

Wójt Gminy Leoncin ogłaszanabór na stanowisko Kierownika Punktu Przedszkolnego

(Ll2 etatu- Punkt Przedszkolny w Gminie Leoncin)
w ramachrealizacjiprojektu pn' ,,Adaśi ola idą do przedszkola''_ Punkt Przedszkolnyw Gminie
Leoncin" zgodnie z umowa o dofinansowanienr POKL.09.01.01-14-035/lf-00,Programu
operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształceniai kompetencji w regionach,
Działania9.1 Wyrównywanieszansedukacyjnych
i zapewnienie
wysokiejjakościusługedukacyjnych
świadczonyclrw systemie oświaĘ, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierównościw stopniu
l'tpowszechnienia
edukacji przedszko|nej'współfinansowanego
ze środkówUnii Europejskiejw
ramachEuropejskiego
FunduszuSpołecznego.
1. Przedmiot naboru:
a) stanowisko:Kierownik PunktuPrzedszkolnego
b) miejsce wykonywaniapracy: Punkt Przedszko|nYPn ,, Adaśi ola idą do przedszkola_
Punkt Przedszkolny w Gminie Lęoncin zlokalizowany przy Zespole Szkół w Głuskuz
siedzibąw Nowych Grochalach,Nowe Grochale40,
c) okreszatrudnienia:
od20 października
f014 r. do 30 czerwca2015r. (20 h tygodniowo)
podstawa
d)
zatrudnienia:umowa o pracę Yz etatu
e) wynagrodzenie współfinansowane będzie przez Unię Europejską w ramach
EuropejskiegoFunduszu Społecznego.
2. Wymagania niezbędne (na wskazanym stanowisku pracy):
- kwalifikacje do zatządzania oświatą
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- wykształcenia wyższe (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 12 marca 2009 r. w sprawie

szczegoŁorych

kwalifikacji

wymaganych

nauczycieli oraz okreŚlenia szkół i wypadków, w których moinazatrudnić
nie

mających

wyŻszego

wykształcenia

lub

ukończonego

od

navczycię|i

zakładu ksztatcenia

nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400))
3. Wymagania pożądane:
- co najmniej pięcioletni stażpracy pedagogicznejna stanowiskunauczyciela lub pięcioletni staż
pracy dydaĘcznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
- posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy w okresie ostatnich 5 lat pracy lub pozytywnej oceny
dorobku zawodowego w okresie ostatniegoroku;
wysoka kultura osobista i komunikatywnośó;
pracy w zespo|e;
umiejętność
kreatywno śó,umi ejętno śópodejmow anla decyzji ;
znajomośói obstugaprogramów komputerowychMS office;

4.Zakres obowiązków:
l 'Zarządzanie Punktem Przedszkolnym w obszarze administracyjnym i personalnym.
2.Kierowanie wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego zgodnie zzapisami wniosku
aplikacyjnegooraz przepisami krajowymi i Unii Europejskiej.
3.Nadzór nad zgodnościąprowadzonych działanz zapisami za-waĘmi we wniosku, w tym budżetemi
harmonogramem.
4.organizowanie pracy Punktu Przedszkolnego,'Adaśi ola idą do przedszkola''
5.Dokonywanie podziatu obowiązków pomiędry pracowników Punktu Przedszkolnego i
nadzorowanie prac wszystkich osób zaangazowanych w realizację projektu.
6.P1anowaniędziałani q,rviązywanie się ze wskaŹników i rezultatów.
projektu.
7.Terminowe i właściwerea|izowaniecałości
8.Współpracaz persone|emna poziomie zarządzającymi zadaniowym
9.Utrzymywanie stałychKontaktów z Koordynatoremprojektu,informowaniena bieżącoo
wszystkich zaistniałychproblemachw realizacji projektu,terminoweprzesyłaniewszystkich
wymaganych dokumentów i informacji' przestrzeganieobowiązków i za|eceńwynikających z
rea|izacjiumowy, procedur,standardów,instrukcji do sprawozdańoraz innych obowiązujących
dokumentów.
l0.P|anowaniei organizowanienaboru beneficjentóww oparciu o jak najbardziejefektywne
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wykorzystanię środkówEFS (w ramach pracy w zespole zarządzającymprojektem)
11.KierowaniepodlegĘmi pracownikami, w Ęm planowanie, analizai weryfikacja ich pracy pod
kątem r ea|izacji proj ekfu .
12.obecnośópodczas kontroli projektu.
l 3. Prowadzeniedokumentacji kadrowej pracowników Punktu Przedszkolnego
14.P rzy gotowani e szczegółowych programow zajęó,
l 5'Nadzorowanieprzebiegu zajęć.
16.Nadzór nadj akości
ą materiałówdydaktycznych.
l 7'N adzór nad opracowaniem szczegółowegoharmonogramu zajęó.
18.Nadzór nad monitoringiem i ewaluacjąprojektuorazjego promocja.
19.Dokonywanieinnych czynnościzastrzeżonychdo kompetencjiKierownika Punktu
Przedszkolnego.

5. Wymagane dokumenĘ:
CV zawierające dane personalne Kandydata, miejsce zamieszkania, w tym adręs do
korespondencji,wyksfałcenie, przebiegpracy zawodowej (własnoręczniepodpisany);
kwestionariusz osobowy (wzór stanowi załączniknr 1 do ogłoszenia);
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, zaświadczen o ukończonych
kursach i szkoleniach, a takie inne dodatkowe dokumenĘ o posiadanych kwalifikacjach i
umiejętnościach
Iub referencje;
kserokopie świadectw pracy
dotychczasowego zatrudnienia;

bądż. innych

dokumęntów potwierdzających przebieg

oświadczenia
;
.

(wzor _ załączniknrf)
o niekara|ności

o

o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżeniapublicznego lub umyślneprzestępstwoskarbowe (wzór - załączniknr 3 );

.

o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalnościgospodarczej (wzór -załączniknr 4 );

.

o wyrażeniu zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawaĘch
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą
z dnia f9.08.1991o ochronie danych osobowych, Dz. U. z f00f roku, Nr 101 poz. 9f6 z
późn.zm.,,(wzór - zaŁączn1knr5 ).

uNLAEuRoPErsKA
| */'a

EURoPUsKl|
FUNDUszsPoŁEczN'
|

KAPlTAŁLUDzKI

sPÓlNoścI
NARoDowAsTRATE6lA

-.---

ł

I

|
l

prriekt realizowany rv Gminie
..Adaśi Ola idą tltl pze<lszktl|a - lrunlłtPrzeciszkoln.vw Gnrinie I''eoncirl."
ze środkÓrt'tJniiF,uropeiskiei
Kapitałl,ujzki. lvspÓłfinansowar}ego
l,eoncin lv rarnachPrrlgranluOporac-vjneg<l
ego
unclttszu Spo łeczn
ego .[i.
rt' l.alrlach }:ur'ope.istri"i

zgodnośó
Wsrystkie dokumenĘ składane w formie kserokopii powinny zostać potwierdzone ',z^
z oryginałem',or^zopatrzone datą i podpisem przez kandydata/ki.
IV. Miejsce, termin i sposób złożzeniadokumentówna stanowisko objęte naborem
1. Miejsce:Urząd Gminy Leoncin, ul. Parfyzantów 3,05-155 Leoncin
2. Termin:do dnia 15.10.2014r.do godz'10:00'
3'Sposóbdoręczenia:ofeńęnależydoręc4'ónaadresiwterminieokreślonymwpktIV1i2'
Pmktu Przedszkolnego
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko Kierownik
''Adaś i ola idą do przedszkola'' - Punkt
w projekcie nr PoKL.09.01.01-14-035lI2-o0, pn.
Przedszkolny w Gminie Leoncin
kompletu dokumentów
Aplikacje, które wptynąpo wyżej określonymterminie,lub nie będązawierĄ
nie będąrozpatrywane. Zamawiający nie będzie zwracaó nadesłanychofert'
V. Zasady konkursu:
na roznowy
Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne zostaną zaproszeni drogą telefoniczną
kwalifrkacyjne w wyznaczonym terminie.
formalnych oraz
Komisja rekrutacyjna dokona oceny spełnienia przez kandydatów wymagań
przebieg konkursu.
wyników rozmowy kwalifikacyjnej i sporządzi protokót końcowy dokumentujący
Informacjao wynikach naboru zostanie zamieszczonana stronie internetowejwww.leoncin.pl

oraz w

siedzibieUrzędu Gminy Lęoncin
Z

wybranym

Kandydatem

zostanie podpisana umowa

o

pracę

na

czas

określony

r'
tj. od 20.10.f014r. do 30.06.2015
tel..221785-65Szczegółowychinformacji dotyczących ogłoszeniaudzięla Pani Aleksandra Sokolik
8f
Dane w/s oferty oraz załączników dostępnesą na stronie: www.leoncin'pl

r.
Leoncin.dnia06.10.2014
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Załącznik nr 1- Kwestionariusz osobowy
Załączniknr 2 - oświadczenie o niekaralności
Załącznik nr 3 - oświadczenie o niekaralnościza przestępstwoskarbowe
Załączniknr 4 _oświadczen ie o działa|ności
gospodarczej
Załączniknr 5 oświadczenie _ zgodanaprzetwarzanie danych

