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WOJT GMINY
oGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY

Pomoc Nauczvciela Wvchowawcv
w Gminie Leoncin

I. Warunki zatrudnienia:
1. Stanowisko:Pomoc nauczycielawychowawcy
Leoncin,
2. Miejsce wykonywania pracy: Punkt Pizedszkolny ,,Anulka'' w Gminię
Leoncin
p,,y z",p,le Szkóf w Leoncinie,ul. I.B. Singera3, 05-155
z1okalizowany
3. Wymiar czasupracy: I etat,tj.40 godzintygodniowo
4. Forma zatrudnienia:umowazlęcenia
od 01 stycznia2014t. do 31 grudnia2018r.
5. okręs zatrudnienia:
II. WYmaganianiezbedne:
1.Kwalifikacje:
a) min. wykształcenieśrednie
kierunekpedagogika)
b) lub osóbuw trakcie studiów wyŻszych(preferowany
zawodowe:
2. Doświadczenie
w opiecenad dzieómi.
siadającedoświadczenie
III. Wvmaeania dodatkowe:
pracyw zespole
1.Umiejętnośó
skutecznejkomunikacji
2. Umiejętnośó
opanowanie,spokój, odpowiedziaInośó
3. Poząóanecechy:kreatywnośó,
w opiecenad dziećmiw wieku 3-5 lat.
a. Mile widzianedoświadczenie
1.PracawPunkciecjonowaniawgodzinach8.00_16.00
opieki
2" Wspieranienauczycie2aptzy wykonywaniucodziennychobowiązków dotyczących
naddzieómi
za iy cie,zdrowie i bezpieczeństwopowierzonych opiece dzieci w czasie
3. odpowiedzialnośó
zajęćoryanizowanychw Punkcie Przedszkolnym
Regulaminu Punlr1u Przedszkolnegooraz procedur obowią7ujących w
4.. Przęśtrzeganie
PrzedszkolnYm
^*ś;til--*,potp.u.u
Punkcie
Z rtavczycielami, Kierownikiem Punktu Przedszkolnego'
5.
przedstawicielemGminy otaz rcdzicamidzieci
(meble,
6. Dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonegoW Punkcie Przedszkolnym
zabawki,pomoce'sprzętRTV itp.)
PunktuPrzedszkolnego
7.lJttzyiywa''ie pó'"ąam * po*i.*"czeniach na\eŻącychdo
z
8. Pomoc w realizacji zĄęć:dydaktyczno- wychowawczo opiekuńczych bezpośrednio
dzieÓmi
sferachjego
9. Tworzeniewarunków do optymalnegorozwoju kuŻdegodzieckawe wszystkich
rozwoju
10.opieka nad dzieómi w trakcie zajęćwterenie
11.Wydawanieposiłkówdzieciom.
V. Wvmaganedokumentv:
podpisane
1. CV - własnoręcznie
(załączniknrI)
osobowy
2. Kwęstionariusz

3. Kserokopie dokumentów potwierdzającychwykształcenie,zaświadczeńo ukończonych
kursach i szkoleniach, a takie inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i
umiejętnościach
lub referencje
4. Kserokopie świadectwpracy bądŹ innych dokumentów potwierdzającychprzebieg
doĘchczasowegozatrudnienia
5. oświadczęnia:
a) o staniezdrowia_ brak przeciwwskazańdo pracyna okreŚlonymstanowisku(zał.nr 3)
b) o wyrźVeniuzgody na przeillarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania
rekrutacyjnego,zgodnie z ustawąz dnta29 sierpnia |997 r. o ochronie danych osobowych
lDz.U. z2002 r. Nr 101,poz,926ze nrianartil (załącznik
nr 4)
6. Aktualne zaświadczenie
lekarskiewydaneprzez |ekatzamedycynypracy
Wszystkie dokumenty składanew formie kserokopii powinny zostać potwierdzone ..za
zgodność
z oryginałem''oraz opatrzonedatąi podpisemkandydatów.
VI. Termin i mieisceskładaniadokumentów:
Wymaganedokumentyaplikacyjne należzy
składaóosobiściew sekretariacieUrzędu Gminy
Leoncin lub pocńą na adres Urzędu Gminy w Leoncinie ul. Partyzantów 3 w
nieprzekraczalnymterminie do dnia 23 erudnia 2013 r. do eodz. 10.00 w kopercie z
dopiskiem: ,,DoĘczy naboru na stanowisko Pomoc nauczyciela rvychowawcy w PP
,rAnulka" w terminie do 23 grudnia 2013r. do godz.10:00".
Aplikacje, które wpłynąpo tym terminie nie będąrozpatrywane,nie liczy się data stempla
pocztowego.Zastrzegasię mozliwośónie wyłonieniażadnegokarrdydatado zatrudnieniaw
przypadkunie spełnianiaprzez nich oczekiwańpracodawcy.
wymaganiaformalnebędziedostępnana
od dnia 23 grudnia2013 t.lista osób spełniających
tablicy informacyjnejw budynkuUrzędu Gminy Leoncin, otazrrastronieinternetowejUrzędu
_ www.bip.leoncin.plw zakładce,,pracd'. ZastępcaWójta poinformuje osoby spełniające
wymaganiaformalneo terminieoraz sposobiedalszejrekrutacji.
Informacjao wyniku naborubędzieumieszczonana stronieinternetowejBiuletynu Informacji
Publicznej (www.bip.1eoncin.pl)
oraz na tablicy informacyjnejw siedzibie Urzędu, przy u|.
Partyzantów3 w Leoncinie.
do wglądupracodawcy
W przypadkuzatrudnieniakandydatzobowiryarryjest do przedłoŻenia
oryginałówdokumentóworazdo przedstawieniaoryginałuaktualnego,,Zapytaniao udzielenie
informacjio osobie" z KrajowegoRejestruKarnego.
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