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WOJT GMINY
oGŁAsZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY

Punktu P

w Gminie Leoncin
I. Warunki zatrudnienia:
1. Stanowisko:Kierownik
2- Miejsce wykonywania pracy: punkt
.przedszkolny ,,Anulka,, w Gminie Leoncin,
zlokalizowanyprzyZespolesżt<oiwLeoncinie,
ul. I.B. Singera3, 05-155Leoncin
3. Wymiar czasupracy: 5/getatutj.25 godzintygodniowo
4. Formazatrudnienia:umowao pracę
5. okres zatrudnienia:
od 01 stycżniażotą,. do 31 grudnia2018r.
Il.-Wvmasanianiezbedne:
1.Kwalifikacje:
a) wykształcenie
wyzsze (zgodniez rozpotządzeniem
Ministra EdukacjiNarodowejz dnia12
marca2009r. w sprawie.szczegółowycńtwatrrtacji wymaganych "nauczyc
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naucz1lcieli
lDz,TJ. z2009,r.,Nr50,poz.
400zpóźn.zm.D,

b) or az zarządzanieoświatą.
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6. Stan zdrowia pozwa|ający nazatrudnienię na *,t-*y-

ścigane
z

stanowisku pracy.

III. Wvmagania dodatkowe:
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2. Kreatywnośó,umiej ętnośćpodejmowania decy
Ąi
3. Umiejętnośćskutecznej komunikacji
4. Wysoka kultura osobista
5. Zdolności organizacyjne i umiejętnoś
ci zarządzania
6. Znajomośói obsługaprogramów komputerowych,
w tym szczególnie MS office
7. Nieposzlakowana opinia.
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3. Dokonywanie podziału obowiązkó* pońięó,y pracownikami
Punktu Przedszko1nego
nadzorowanieich pracy
4.
z personelemna poziomie zarządzającym
i zadaniowym
-Współpraca
5' Kierowaniepodlegtymipracownikami,w tym pi;;;il.
, anarizaiweryfikacjaich pracy
6. Prowadzeniedokumentacj
i kadrowejp,u.o*,,ików PunktuPrzedszkolnego
7. Przy gotowanieszczegóŁowychprogiamów zĄ
ęć,
8. Nadzorowanieprzebieguzajęćj
J. \1a1or nad akościąmateriałówdydaktycznych
10.Nadzór nad opracowaniemszcze.gół.ow.go
hu.-onogramuzajęć

11. Dokonywanie innych czynności zastrzeŻonychdo kompetencji Kierownika Punktu
Przedszkolnego
12. Prowadzeruezajęćedukacyjnychdla dzięci oraz zastępstwow przypadkuabsencjiinnego
nauczycielawychowaniaprzedszkolnego
13. odpowiedzialnośóz powierzonych zadai przed organemprowadzącym(bezpośredni
i
pośredni
przełoiony Wójt Gminy Leoncin,inspektords. oświaty)
V. Wymaganedokumentv:
l. CV _ własnoręcznie
podpisane
2. Kwestionariuszosobowy(załączniknr1)
3. Kserokopie dokumentów potwierdzającychwykształcenie,zaświadczeńo ukończonych
kursach i szkolęniach,a takŻeinne dodatkowedokumentyo posiadanychkwalifikacjach i
umiejętnościach
lub referencje
4. Kserokopie Świadectw pracy bądź innych dokumęntów potwierdzających przebieg
go zatrudnienia
dotychczasowe
5. oświadczenia:
(zaŁączniknr2)
a) o niekaralności
b) o staniezdrowia_ brak przeciwwskazafido pracyna określonym
stanowisku(zał.nr 3)
c) o wyrażeniu zgody na przetwarzalie danych osobowych na potrzeby postępowania
rekrutacyjnego,
zgodnie z ustawąz dnia 29 sierpnia|997 r' o ochroniedanychosobowych
lDz. U . z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianalrtil(załączniknr 4).
Wszystkie dokumenty składanew formie kserokopii powinny zostać potwierdzone ..za
zgodnośó
z oryginałem''oraz opatrzonedatąi podpisemkandydatów.
VI. Termin i mieisceskładaniadokumentów:
Wymaganedokumentyaplikacyjne na|eŻyskładaóosobiściew sekretariacieUrzędu Gminy
Leoncin lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Lęoncinie ul. Par:tyzantów 3 w
nieprzekraczalnymterminie do dnia 19 erudnia 2013 r. do eodz. 10.00 w kopercie z
dopiskiem:,,Dotycry naboru na stanowiskoKierownika Punktu Przedszkolnego,,Anulkatt
w terminie do 19 grudnia 2013r. do godz.10:00".
Aplikacje, które wpłynąpo tym terminie nie będąrozpatrywane,nie Iiczy się data stempla
pocztowego.Zastrzegasię możliwośónie wyłonieniażadnegokandydatado zatrudnieniaw
przypadkunie spełnianiaprzez nich oczekiwańpracodawcy.
od dnia 19 grudnia2013 r.lista osób spełniających
wymaganiaformalnebędziedostępnana
tablicy informacyjnejw budynkuUrzędu Gminy Leoncin, orazna stronieintemetowejUrzędu
_ www.bip.leoncin.p1w zakładce,,ptacd,. ZastępcaWójta poinformuje osoby spetniające
wymaganiaformalnęo terminieoraz sposobiedalszejrekrutacji.
Informacjao wyniku naborubędzieumieszczonana stronięintemętowejBiuletynu Informacji
Publicznej (www.bip.leoncin.pl)oraz na tablicy informacyjnejw siedzibie Urzędu, ptzy uI.
Partyzantów3 w Leoncinie.
jest do przedŁoŻenia
W przypadkuzatrudnieniakandydatzobowią.zany
do wglądupracodawcy
oryginałówdokumentóworaz do przedstawieniaoryginafuaktualnego,,Zapytaniao udzielenie
informacjio osobie" z KrajowegoRejestruKarnego.
Leoncin,dnia 09 grudnia2013 r.
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