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Leoncin, dniaf3 czerwca 2014 r.

Nabór na stanowisko Pomocy Nauczyciela Wychowania
Przedszkolnego
Wójt Gminy Leoncin ogłaszanabór na stanowisko Pomoc Nauczyciela Wychowania
Przedszkolnego
(1 etat - Punkt Przedszkolny w Gminie Leoncin)
w ramach rea|izacji projektu pn. ,,Jacek i Agatka - wesoła itwórcza gromadka'' _ Punkt Przedszkolny
w Gminie Leoncin'' zgodnie Z umową o dofinansowanienr PoKL.09.01.01-14-097lI3-00, Programu
operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakościusługedukacyjnych
świadczonych w systemie oświaĘ, Poddziałania 9.I.|

Zmniejszanie nierówności w stopniu

upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej

w ramach EuropejskiegoFunduszu Społecznego.

1. Przedmiot naboru:
a) Stanowisko:Pomoc Nauczyciela Wychowania Przedszkolnego- 1 etat
b) Miejsce wykonywania pracy: Punkt Przedszkolny pn. ,, Jacek i Agatka _ wesoła i twórcza
gromadka'' - Punkt Przedszkolny w Gminie Leoncin z|oka|izowany pfzy Zespole Szkół
w Leoncinie ul. IsaacaBashevisa Singera 3.
c) Okres zatrudnienia:od 0l sierpniaf014r. do 30 czerwcaf0l5 r.
d) Podstawazatrudnienia:umowa o pracę ll1 etatzgodnie z Kodeksem Pracy'
e) Wynagrodzenie

współfinansowane będzie przez Unię

Europejskiego Funduszu Społecznego.
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2. Wymagania podstawowe:
o

wykształcenieśrednie;

o

brak przeciwskazańdo pracy na w/w stanowisku;

o

aktualna ksiąieczka ( orzeczenie) do celów sanitarno_ epidemiologicznych;

o

oświadczenie o niekara|ności - zgodne z załączonym wzorem ( załącznik nr f).
Na etapie podpisywania umowy wymagane będzie dostarczenie aktua|nego zaświadczenia
z KRK;
o niekara|ności

o

doświadczeniew opiece nad dzieómi w wieku 3-5 lat.

3. Wymagania pożądane:
.

lvysoka kultura osobistai komunikatywnośó;

o

osoba spokojna,opanowana,odpowiedzialna

o

kreatywnośó;

o

pracy w zespole;
umiejętnośó

o

znajomośóobsfugi programów komputerowych (MS office), sprzętu biurowego

4. Zakres obowiązków:
Do obowiązków Pomocy Nauczyciela Wychowania Przedszkolnego będzie na|eźzało:
o

Praca w Punkcie Przedszkolnym w okresiejego funkcjonowania ( 8 godzin dziennie ).

o

Wspieranie nauczycie|aprzy wykonywaniu codziennych obowiązków dotyczących opieki nad
dzieómi.

o

odpowiedzialnośó za Ęcie, zdrowie i bezpieczeilstwo powierzonych opiece dzieci w czasie
zajęć or ganizowanych w Punkc ie Przedszkol nym.

o

Przestrzeganie regulaminu Punktu Przedszkolnego oraz procedur obowiązujących w Punkcie
Przedszkolnym.

.

Ścisła współpraca z Nauczycielami, Kierownikiem Punktu Przedszko|nego,Koordynatorem
Projektu,Kadrą pracującąprzy projekcie oraz rodzicami dzieci.

o

Dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonegow Punkcie Przedszkolnym (meble, zabawki'
pomoce naukowe,sprzętelektroniczny).

o

Utrzymywanie porządku w pomieszczeniach nalezących do Punktu Przedszkolnego.

o

Pomoc przy przygotowywaniu i wydawaniu posiłków, w tym utrzymywanie porządku
w stołówce.

.

Pomoc przy organizacji imprez, zebrań, wycieczek.
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Pomoc w czynnościachsamoobsługowychdzieci.
Przestrzeganiewytycznych dotyczącychszans kobiet i męizczyzn.
a

opieka nad dzieómi w trakcie zajęó w terenie.

a

Dbanie o dobre samopoczuciedzieci.

Wymagane dokumenĘ:
a

Cv

zawierające dane personalne Kandydata, miejsce zamieszkania, w tym adres do

korespondencji' wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, zainteresowania, umiejętności
( własnoręczniepodpisane);
kwestionariuszosobowy (wzor stanowi załączniknr I);
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych
kursach i szkoleniach, a takie inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach
lub referencje;
kserokopie

świadectw pracy

bądź innych

dokumentów

potwierdzających przebieg

dotychczasowego zatrudnienia;
oświadczęnia:
- o niekaralności( wzór - załączniknr f)
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarzeniapublicznego lub umyślneprzestępstwoskarbowe(wzor _ załączniknr3)
- o wyrazeniu zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zavtaĘch
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą
z dnia29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.22002

roku, Nr 101 poz.926

zpoźn' zm. (wzór - załączniknr 4) .

Wsrystkie dokumenĘ w formie kserokopii powinny zostać potwierdzone '' zL zgodność
z oryginałem,, oraz opatrzone datą i podpisem przez kandydata/ki.

dokumentów na stanowisko objęte naborem
6. Miejsce, termin i sposób złożzenia
a) Miejsce: Urząd Gminy Leoncin, u|.PaĘzantów 3, 05-155 Leoncin, sekretariat.
b) Termin: do dnia 02.07.2014r. do godz. 10.00
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w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Nabór

na stanowisko Pomocy Nauczyciela Wychowania

Przedszkolnego w projekcie nr POKL.09.01.01-14-09.ll|3-00,pn. ,,Jaceki Agatka _ wesota l twórcza
gromadka" - Punkt Przedszkolny w Gminie Leoncin.

Aplikacje, które wpĘną po wyżej określonymterminie lub nie będązawierĄ kompletu dokumentów
nie będą rozpatr;rwane,Zamawiający nie będzie zwracaÓ nadesłanychofert.

1. Zasadynaboru:
Kandydaci, ktorzy spełnią kry'teria formalne Zostaną zaproszeni drogą telefoniczną na rozmowy
kwalifikacyjne w wyznaczonym terminie.

Komisja rekrutacyjna dokona oceny spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych oraz
wyników rozmowy kwalifikacyjnej i sporządzi protokół końcowy dokumentujący przebieg konkursu.

Informacja o wynikach wyboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.leoncin.pl oraz
www.bip.leoncin.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy.
Zwybranym kandydatemzostanie podpisanaumowa o pracę naczas określonytj' od 01.08.f014 r. do
30.0ó.2015r.

Szczegółowych informacji dotyczących ogłoszenia udziela Pani Aneta Czpioła te|. 2fl785-65-8f
wew.14
Dane ils oferty orazzaŁączników dostępnena stronie www.leoncin.pl oraz www.bip.leoncin.pl
Załącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy
Załączniknrf - oświadczenieo niekaralności
Załącznik nr 3 _ oświadczenie o niekaralnościza przestępstwoskarbowe
Załączniknr 4 _ oświadczenie- zgoda naprzetwatzanie danych osobowych
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