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Biuro Projektu
Gmina Leoncin
ul. Partyzantów3,05-l55Leoncin
Tel. (22)785-65-8fw.I4
Fax (22)785-65-8f
e-mail: ug.leoncin@tlęn.pl
Leoncin"dn. 15 kwietnia2014r.

Nabór na stanowisko Kierownika Punktu Przedszkolnego
Wójt Gminy Leoncin ogłaszanabór na stanowisko Kierownika Punktu Przedszkolnego
(5/8 etatu - Punkt Przedszkolny w Gminie Leoncin)
w ramach rea|izacji projektu pn. ,,Jacek i Agatka _ wesoła itvłórcza gromadka'' _ Punkt Przedszkolny
w Gminie Leoncin'' zgodnie z umową o dofinansowanie nr POKL.09.01.01-14-097l|3-00, Programu
operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania
9.l Wyrównyr'vanieszans edukacyjnych i zapewnieniewysokiej jakościusługedukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty,Poddziałania 9'1.1 Zmniejszanie nięrównościw stoprriuupowszechrrieniaedukacji
przedszkolnej, współfinansowanegoze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

l. Przedmiot naboru:
a) stanowisko:Kierownik Punktu Przedszkolnego,
b) miejsce wykonywania pracy: Punkt PrzedszkolnYPtr.', Jacek i Agatka wesołaitwótcza
gromadka,' _ Punkt Przedszkolny w Gminie Leoncin zlokalizowany przy Zespole Szkót
w Lęoncinię z siedzibąw Leoncinie, Leoncin ul. IsaacaBaslrevisa Singera 3'
c) okreszatrudnienia:od 05 maja f0l4 t. do 30 czerwcaflT5 r'
d) podstawazatrudnienia:umowa o pracę 5/8 etatu.
e) wynagrodzenie współfinansowane będzie przez Unię EuropejsĘ w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
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2. Wymagania niezbędne (na wskazanym stanowisku pracy):
wyksfałcerrie wyższe ( Zgodnie z rozporządzeniemMinistra Edukacji Narodowej z dnia
1f marca2009 r, w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz
okręślaniaszkół i wypadków, w których mozna zatrudnićnauczycieli nie mającychwyższego
wykształcenialub ukończonego zakJadukształcęnianauczycieli ( Dz' U. Nr 50, poz. 400)),
kwal ifi kacj e do zarządzania oświatą
3. Wymagania pożądane:
co najmrriejpięcioletni stai pracy pedagogicznejna stanowiskunauczyciela lub pięcioletni staż
pracy dydaktycznej na stanowiskunauczyciela akademickiego,
posiadaneco najmniej dobre oceny pracy w okresie ostatlrichpięciu lat pracy lub pozytywnej
oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniegoroku,
wysoka kultura osobista i komunikaĘwność,
pracy w zespole,
umiejętność
kreatywnośó,umiejętnośópodejmowania decyzji,
znajomośói obsługaprogramów komputerowych,w tym szczególnie MS office,

4. Zakres obowiązków:
l)

Zarządzanie Purrktem Przedszkolrrynr w obszarze administracyjnym i personalnym.

f)

Kięrowanie wykonanienr projektu w formie nadzoru merytorycznego zgodnie z zapisami
wniosku aplikacyjnegooraz przepisamikrajowymii Unii Europejskiej.

3) Nadzór nad zgodnościąprowadzonych działańz zapisatni za,waĘmi we wniosku' w tym
zgodnoŚó z budzetemi lrarmonogramem.
4) organizowanie pracy Punktu Przędszkolnego,,Jaceki Agatka - wesota itwórcza gromadka''.
5) Dokonywanie podziałuobowiązków pomiędzy pracowników Punktu Przedszkolnego
i nadzorowanieich pracy.
6) Planowanie działań i wywiązywanie się ze wskaŹników i rezultatów.
7) Terminowei właściwe
realizowanieca ościprojektu.
8) Współpracaz persone|elnna poziomie zarządzającymi zadarriowym.
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9) Utrzymywanie stĄch Kontaktów z Koordynatoremprojektu,informowaniena bieząco
o wszystkich zaistniĄch problemachw realizacji projekfu,terminoweprzesyłaniewszystkich
wymaganych dokumentów i informacji, przestrzeganieobowiązków izalecen wynikających
zrea|izacji ufi|owy' procedur,standardów,instrukcji do sprawozdanoraz innych
obowiązrrjących dokumentów.
10) Planowanie i organizowanienaboru beneficjentóww oparciu o jak najbardziejefektywne
wykorzystanie środkówEFS ( w ramach współpracy w zespole zarządzającymprojektem).
1l ) Kierowanie podległymipracownikami,w tym planowanie, ana|izai weryfikacja ich pracy pod
kątem rea|izacji proj ektu.
l2) obecnośćpodczas kontroli projektu.
13) Prowadzeniedokumentacji kadrowej pracowników Punktu Przedszkolnego.
I 4) Przy gotowani e szcze gołowych programó w zaj ęć.
15) Nadzorowanie przebieguzajęÓ.
l 6) Nadzór nadj akościąmateriałów dydaktycznych.
l7) Nadzór nad opracowalriemszczegółowegoharmonogramuzajęć.
18) Prowadzeniemonitoringu iewaluacji projektuoraz jego promocja.
19) Dokonywanie innych czynnościzastrzeŻonychdo kompetencjiKierownika Punktu
Przeclszkolnego.

5. Wymagane dokumenĘ:
CV zawierającedane personalneKandydata,miejsce zamieszkania,w Ęm adres do
korespolldellcji,wykształcenie,przebiegpracy zawodowej ( własnoręczniepodpisany),
kwestionariuszosobowy,
kserokopie dokumentów potwierdzających wyksfałcenia' zaświadczeno ukoriczonych
kursaclr i szkoleniach, atakŻe irrne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach
lub referencje,
i umiejętnościaclr
kserokopie świadectwpracy bądźinnych dokumęntówpotwierdzającychprzebieg
dotychczasowegozatrudnienia,
oświadczenia;
o

o niekaralności(wzor - załączniknr f)

.

o braku skazania prawomoonym wyrokiem sądu za umyślneprzestępstwo ścigane
z oskarżęniapublicznego lub umyślneprzestępstwoskarbowe( wzór _ załączniknr3)

.

gospodarczej(wzor _ załączniknr4),
o prowadzeniu |rrbnie prowadzeniudziałalności
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.

o Wrazeniu zgody na przechowyrvanie i przetwarzanię danych osobowych zawaĘch
w ofercię pracy dla potrzeb niezbędnych do rea|izacji procęsu rekrutacji zgodnie z
Ustawąz dnia 29.08.1997o ochrorriedanyclrosobowych,Dz.IJ, z2002 roku, Nr 101
poz.9f6 zpożn. zm. (wzor _ załączniknr 5 )

Wszystkie dokumenĘ składanew formie kserokopii powinny zostać potwierdzone,,zazgodność
z oryginałem,, orłz opatrzone datą i podpisem przez kandydata/ki.
6. Miejsce, termin i sposób złożzenia
dokumentów na stanowisko objęte naborem
l) Miejsce: Urząd Gminy Leoncin, u|. Partyzantów 3,05-155 Leoncin.
2) Termin:do dnia f9.04.2014r. do godz. 12.00.
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko Kierownik Punktu Przedszkolnego
wprojekcienrPoKL.09'01.0l-l4-097l13.00,pn.,,JacekiAgatka-wesołaitworczagromadka''-Punkt
Przedszkolnyw Gminie Leoncin.

Aplikacje, które wpłynąpo wyżej określonymterminie lub nie będązawierĄ kompletu dokumentów nie
będąrozpatrywane.Zamawiającynie będzie zwracaÓ rradesłanyclr
ofeń.
7. Zasadykonkursu:

Kandydaci, ktorzy spełniąkryteria formalne zostanązaproszenidrogątelefonicznąna rozmowy
kwalifi kacyjne w wyznaczonym terminie.
Komisja rekrutacyjna dokona oceny spełnieniaprzezkandydatów wymagań formalnych oraz wyników
rozmowy kwalifikacyjnej i sporządzi protokół końcowy dokumentującyprzebieg konkursu.
Informacja o wynikach wyboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.leoncin.pl oraz
www.bip.|eoncin.p|
oraz w siedzibieUrzęduGminy.
Z wybranym kandydatemzostanie podpisarrautnowao pracęna cZaSokreślonytj. od 05.05.f0|4r.
do 30.06.201
5r.
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,,Jaceki Agatka_ wesołaitwórcza gromadka''- PunktPrzedszkolnyw Gminie Leoncin projekt realizowany
ze Środków Unii
w Gminię Leoncin w ramachProgramuoperacyjnegoKapitatLudzki, współfinansowanego
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Szczegółowych informacji dotyczących ogłoszeniaudziela Pani Aneta Czpioła te|.22/785-65-8f
wew.14

Dane vVs oferry orazzatącznlków dostępnena stronie www.leoncin.pl oraz www.bip.leoncin.pl
ZaŁącznik nr 1 _ Kwestionariusz osobowy
ZaŁączniknr f _ oświadczenie o niekaralności
Załącznlknr 3 - oświadczenie o niekaralnościza przestępstwoskarbowe
ZaŁączniknr 4 _ oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych

Y
f,pvłcrrł

