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WOJT GMINY
oGŁAsZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY

Nauczvciel Wvchowania Przedszkolnego
w Gminie Leoncin

I. Warunki zatrudnienia:
1. Stanowisko:Nauczyciel wychowaniaprzedszkolnego
2. Miejsce wykonywaniapracy:Punkt Przedszkolny,,Anulka"w Gminie Leoncin, zlokalizowanyprzy
ZespoleSzkołw Leoncinie,ul. I.B. Singera3, 05-155Leoncin
3. Wymiar czasupracy:f etaĘ,kaŻdypo 40 godzintygodniowo
4. Formazatrudnienia:umowao pracę
5. okres zatrudnienia:okres próbny od 01 stycznia}}|4 r. do 30 czerwca2}I4 r. Po okresiepróbnym
umowana czas określonyod 01 lipca 2014r, do 3 1 grudnia2018r.
II. WYmasania niezbedne:
1.Kwalifikacje:
zrozporządzeniem
wyższe- pedagogikawczesnoszkolnalub przedszkolna(zgodnie
a) wykształcenie
Ministra EdukacjiNarodowejz dnia 12 marcaf}}9 r. w sprawieszczegółowychkwalifikacji
szkółi wypadków,w których możnazatrudniónauczycieli
wymaganychod nauczycielioraz określenia
zakładuksŹałcenianauczycielilDz.U' z
lub
ukończonego
wykształcenia
mniemającychwyższego
2009r.,Nr 50,poz.400 zpóźn' zm./)
zawodowe:
2. Doświadczenie
w pracy zdziećmi.
a) min. 1 rok doświadczenia
3. Pełnazdolnośódo czynnościprawnychoraz korzystaniez pełniprawpublicznych
4. osoba nie skazanaprawomocnymwyrokiem sąduza umyślneprzestępstwościganez oskarŻenia
publicznegolub umyślneprzestępstwoskarbowe
5. Stanzdrowiapozwalającyna zatrudnieniena wskazanymstanowiskupracy.
III. Wvmasania dodatkowe:
pracyw zespole
1. Umiejętnośó
podejmowaniadecyzji
umiejętnośó
2. Kreatywnośó,
skutecznejkomunikacji
3. Umiejętnośó
4. Wysokakulturaosobista
w tym szczególnieMS office
i obstugaprogramówkomputerowych,
5. Znajomośó
opinia.
6. Nieposzlakowana
fV. Zakres wykonvwanvch zadań na stanowisku:
@kacyjnychdladziecizgodniezkozporządzeniemMinistraEdukacjiNarodowejz
dnia f3 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnegooraz
kształceniaogólnegow poszczególnychtypach szkóŁlDz.IJ, zf009 r., Nr 4, poz.I7 zpóźn. zm,l
2. Przygotowaniedokumentacjipedagogiczrejzgodniez wytycznymiKierownika PP
wyników obserwacji
3. Monitoringrozrvojudzieckaoraz dokumentowanie
4. Tworzeniewarunków do optymalnegorozwojukazdegodzieckawe wszystkichsferachjego ronvoju
5. Systematyczneplanowanie i realizacja zajęó dydaktyczno - wychowawazo - opiekuńczych
zdzieómi
bezpośrednio
6. Informowanierodziców o postępachdzieci
7. Dokonywanieewaluacjipracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej
8. Współóziałanieze specjalistamiw celu udzielaniafachowejpomocypsychologiczno_ pedagogicznej
i zdrowotnej
9. opiekanad dzieÓmi w trakcie zajęów tęrenie
10. wspóĘracaz rodzicami
zajęó
11. opracowaniemszczegółowegoharmonogramu
12.Wydawanieposiłkówdzieciom.
przełoionym- Kierownikiem PĘ
13. odpowiedzialnośóz powierzonych zadańprzed bezpośrednim
w osobięWójta Gminy, inspektorads. oświaty).
oftrzorganemprowadzącym( reprezentowanym

V. Wvmasane dokumentv:
l. CV - własnoręczriepodpisane
2. Kwestionariuszosobowy(załączniknr 1)
3. Kserokopie dokumentów potwierdzającychwykształcenie,zaświadczeńo ukończonychkursach i
szkoleniach,a takżeinne dodatkowedokumentyo posiadanychkwalifikacjachi umiejętnościach
lub
referencje
4. Kserokopieświadectw
pracybądźinnych dokumentówpotwierdzających
przebiegdotychczasowego
zatrudnienia
5. oświadczenia:
(załączniknr2)
a) o niekaralności
b) o staniezdrowia_ brak przeciwwskazańdo pracyna okeślonymstanowisku(załączniknr 3)
c) o wyrażeniuzgody na przetwarzaniedanychosobowychna potrzebypostępowaniarekrutacyjnego,
zgodniez ustawązdnia 29 sierpnia7997r. o ochroniedanychosobowychlDz,IJ. z2OO2r. Nr 10l,
poz.926 ze zmianatnt/(z,ałączniknt
4)
6. Aktualnezaświadczenie
lekarskiewydaneprzezlekarzamedycynypracy
7. Aktualnaksiążeczkado celów sanitarno- epidemiologiczrrych.
Wszystkie dokumentyskładanew formie kserokopii powinny zostaó potwierdzone..za zgodnośóz
oryginałem''oraz opatrzonedatąi podpisemkandydatów.
VI. Termin i mieisceskładaniadokumentów:
Wymaganedokumentyaplikacyjnena|eĘ składaóosobiście
w sekretariacieUrzęduGminy Leoncin lub
pocztąna adresUrzędu Gminy w Leoncinie u|. ParĘzantów3 w nieprzekraczalnymterminiedo dnia
23 srudnia 2013 r. do sodz. 10.00 w koperciez dopiskiem:,,Dotyczy naboru na stanowisko
Nauczyciel wychowania przedszkolnegow PP ,rAnulka" w terminie do 23 grudnia 2013 r. do
godz.10:00".
Aplikacje, które wpłynąpo tym terminienie będąrozpatrywane,
nie liczy się datastemplapocztowęgo.
Zastrzegasię możliwośó
nie wyłonieniażadnegokandydatado zatrudnieniaw przypadkunie spełniania
przez nich oczekiwańpracodawcy.
od dnia 23 grudnia 2013 r.lista osób spehriających
wymaganiaformalnebędzie dostępnana tablicy
informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Leoncin, oraz na stronie internetowej Urzędu
www.bip.leoncin.plw zakładce,,pt&Ca,,.
ZastępcaWójta poinformujeosoby spełniającewymagania
formalneo terminieoraz sposobiedalszejrekrutacji.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowejBiuletynu Informacji
Publicznej(www.bip.leoncin.pl)orznatablicy informacyjnejw siedzibieUrzędu,przy ul. Par|yzantów
3 w Leoncinie.
W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązanyjest do przedłożeniado wglądu pracodawcy
oryginałów dokumentów oraz do przedstawieniaoryginatu aktualnego ,,Zapytania o udzielenie
informacjio osobię'' z KrajowegoRejestruKarnego.

