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,,AdaŚ i ola idą do przedszkola - Punkt Przedszkolny w Gminie Leoncin'' projekt realizowany w Gminie
Leoncin w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środkÓwUnii Europejskiej
w ramach EuropejskiegoFunduszu Społecmego

Biuro Projektu
Gmina Leoncin
ul. PartyzantÓw3, 05-155 Leoncin
TeL22178565 82 w.16
Fax22l78565 82 w.16
e - mail:ug.leoncin@tlen.pl

GMINA

LEONCI}T

3
u|.Partyzantów
05.l 55 Leoncin,
78546-C0
22
2? 7854L82(E5),
rer.ltax
tłft 53|-1G66-}99,REdoffl01327047l

Leoncin,dn. 't6lipca2013r.

WychowaniaPrzedszko|nego
Wóit Gminy Leoncinogłaszanabór na stanowiskoNauczycie|a
(2 etaty - Punkt Przedszkolnyw GminieLeoncin)
w ramachrea|izacjiprojektu pn. ,,Adaśi ola idą do przedszkola''- Punkt Przedszkolnyw Gminie
Programu
Leoncin" zgodnie z umowa o dofinansowanienr POKL.09.01.01-14-035112-00,
i kompetencjiw regionach,
operacyjnegoKapitatLudzki,Priorytetu|X Rozwój wyksztatcenia
usługedukacyjnych
wysokiejjakości
i zapewnienie
szansedukacyjnych
Dziatania
9.1 Wyrównywanie
W systemie oświaty,Poddziatania9'1.1 ZmniejszanienierównościW stopniu
świadczonych
ze środkówUnii Europejskiejw
wspó|finansowanego
upowszechnienia
edukacjiprzedszko|nej,
Funduszu
Spotecznego.
ramachEuropejskiego
l. Wymaganiakonieczne:
MinistraEdukacjiNarodowejz dnia12 marca2009r.
kwalifikacje
zgodnez Rozporzqdzeniem
szkót
w sprawie szczegółowychkwa|ifikacjiwymaganychod nauczycie|ioraz okreś|enia
Iub
wyższego
wykształcenia
niemajqcych
nauczycie|i
iwypadków,w którychmożnazatrudnić
( DZ.U'z2o09r.,nr 50,poz.400z późn.zm.|;
nauczycie|i
zaktaduksztatcenia
ukończonego
wykształceniewyższe - na kierunku pedagogikao specjalności:wczesnoszkolna,
- ocenana podstawiekserokopii
przedszkolna
studiówwyższych;
dyplomuukończenia
pracy,
W pracy z dziećmi- ocenana podstawieświadectw
min.jednorocznedoświadczenie
stażpracy;
zaświadczeń
bqdźinnychdokumentówpotwierdzajqcych
(orzeczenie)
do celówsanitarno.epidemiologicznych;
ksiqżeczka
aktuaIna
na zatrudnieniena
|ekarskieo stanie zdrowia pozwaIającym
aktuaInezaświadczenie
stanowiskunauczycielawychowaniaprzedszkolnego wydane przez lekarzamedycyny
pracy;

KAPITAI LUDZKI
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lł 0nrinie l',*ilncin.'projelit realizolr'anylr' ominie
,'AclaŚ i ola iilą c{oprzeclszkola Punkt Preci1sz-koin;''.
l.'ęrilrcit,lrvtairtaclrPrrl5iralrru0pemc-l,irregoKapłta.l'l.,udzki.rvspól'l-tnanso1vaneg0zęśrodkilrv
rt ramirclr }:iuropcj skielgrll;'uncluszu Sp0łttczn$slQ

oktuo|ne zoświodczenie |ekorskie o stonie zdrowio pozwoIojqcym no
zotrudnienie no stonowisku nouczycielo wychowonio przedszkolnego
wydone przezlekozo medycyny procy;
- zgodnie z zotqczonymwzorem (zołqczniknr 2)
oświodczenieo niekoro|ności
(no etopie podpisywonioUmowyWymogonebędzie dostorczenieoktuo|nego
z KRK)
o niekoro|ności
zoświodczenio
ll. Wymogoniopożqdone:
Wysokoku|turoosobistoi komunikotywność;
procy W Zespo|e;
Umiejętność
podejmowo nio decyzji;
umiejętność
kreotywność,
iobsługoprogromówkomputerowychMS office;
znojomość
lIl.Zokresobowiqzków:
reo|izocjozojęć zgodnie z Rozpozqdzeniem MinistroEdukocji Norodowej z
dnio 23 grudnio 2OO8r. w sprowie podstowy progromowei wychowonio
przedszkolnegooroz ksztotcenioogó|nego W poszczego|nychtypoch szkot (
D Z . Uz. 2 O o 9r ,n r 4 , p o z ' 1 7z p o ż n ' z m ), ;
pzygotowywonie dokumentocjipedogogicznej oroz projekiowejzgodnie z
wytycznymiKoordynotoro projektuoroz KierownikoPunktuPzedszkolnego;
dziecko oroz dokumentowoniewyników obserwocji;
monitoringro^MojU
twozenie worunków do optymoInego rozwoju kozdego dziecko We
wszystkichsferochjego rozwoju;
systemotycznep|onowoniei reo|izocjozojęc dydoktyczno- wychowowczo z dziecmi;
opiekuńczych bezpośrednio
informowonierodzicówo postępochdzieci;
dokonywonieewo|uocjiprocy dydoktyczno- wychowowczo- opiekuńczej;
wspótdziotonie ze specjo|istomiw celu udzie|onio fochowej pomocy
psychologiczno- pedogogiczneji zdrowotnej;
opieko nod dziećmiw trokciezojęć'wterenie;
pzestzegonie wytycznychdotyczqcych równościszonskobiet i męŻczyzn;
wspótproco z rodzicomi;
pzestzeg o nie i reo |izocjopo|ece ń kod ry zorzqdzojqcejprojektem;
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rv Gminis l.,ctlncin''projekt realizoluvan}.
lr, Cminic
,'AclaŚ i Ola idą <loprzedszkola ' Punkt Przedsz-ktllny,
l'eoncirr rv ramach ProgranruOpelacy,irlegoKapitał'l.,udzki'rvspółfinansowanego
zę Śrtldkórv {.Jniiliuropejskiej
rv ramach lirrropejskiego |l.unduszuSpołecznego

lV. Wymogone dokumenty:
CV zowierojqcedone personolneKondydoto,miejscezomieszkonio,w tym
odres do korespondencji, wyksztotcenie, przebieg procy zowodowej
(wtosnoręcznie
podpisony);
kwesiionoriusz
osobowy (wzorstonowizołqczniknr l do ogtoszenio);
kserokopie dokumentów potwierdzojqcych wyksztotcenie,zoświodczeńo
ukończonych kursochi szko|enioch,o tokze inne dodotkowe dokumenty o
posiodonychkwoIifikocjoch
i umiejętnościoch
Iubreferencje;
kserokopie świodectwprocy bqdŹ innych dokumentow potwierdzojqcych
przebiegdotychczosowegozotrudnienio;
o ś w io dc zenio :
.

o niekorolności(wzór_ zołqcznlknr 2)

.

przestępsiwo
o broku skozonioprowomocnymwyrokiemsqdu zo umyś|ne
ścigonez oskozenio publicznego |ub umyś|neprzestępstwoskorbowe
(wzor- zotqczniknr 3 );

.

gospodorczej (wzor o prowodzeniu |ub nie prowodzeniu dzioto|ności
z ot qc zniknr 4 ) ;

.

o wyrożeniu zgody no przechowywonie i pzetwozonie donych
osobowych zowortych w ofercie procy d|o potzeb niezbędnych do
reolizocjiprocesu rekrutocjizgodnie z Ustowqz dnio 29.08.1997o
ochronie
donych osobowych,Dz. U. z 2002roku,Nr lO1 poz. 926z póżn.zm.,,(wzórzotqczniknr 5 ).

Wszyslkie dokumenty skłodone w formie kserokopii powinny zostoć potwierdzone
,,zozgodnośćz oryginołem,,orlz opotrzonedotq ipodpisem pzez kondydoto.
V. Miejsce, terminisposób doręczenio ofeńy no stonowiskoobjęte konkursem
l. Miejsce:Uzqd Gminy Leoncin,u|.Portyzontów3 05-155Leoncin,sekretoriot(p.
n r8 )
2. Termin:do dnio 2?.07.2013r.do godz.l0:00.
3. Sposób doręczenio:ofertęnolezydoręczyćno odres i w terminieokreś|onym
w pkt V 1 i 2,w zoklejonej kopercie z dopiskiem: Konkurs no stonowisko
Nouczyciel Wychowonio Przedszkolnegow projekcie nr POKL.09.0l.0l-14_ PunktPrzedszkolny
pn.''Adaś
035/|2-00,
i ola idądoprzedszkola''
w GminieLeoncin
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..AdaŚ i ola idą do ptzeclszkola - Pulrkt Przcdsz-kolnyw cnrinie Leoncin.,projekt realizowany w Gmjnie
l',erxrcinlv ratnach Programu Operacy.inegoKapitał'I'udz'ki.rvspół'finansowanego
zę środkórvtJnii Europejskiej
w ramach Europejskiegof.unduszuS

Ap|ikocje, które wpłynq po wyżej określonymterminie, |ub nie będq zowieroty
komp|etudokumentow nie będq rozpoiryWone.Zomowiojqcy nie będzie zwrocoć
nodesłonychofert.
Vl. Zosody konkursu:
Kondydoci, ktornl spetniq kryierioformolne zosionq zoproszenidrogq telefonicznq
no rozmowykwolifikocyjnew wyznoczonymterminie.
Komisjo rekrutocyjno dokono oceny spetnienio przez kondydotów wymogoń
formo|nych oroz wyników rozmowy kwolifikocyjneji sporzqdzi protokót końcowy
dokumentujqcypzebieg konkursu.
lnformocjo o wynikoch noboru zostonie zomieszczono no stronie internetowej
www.|eoncin.p|oroz www.bip.|eoncin.p|
orozw siedzibieUzędu Gminy Leoncin.
Z wybronym Kondydotem zostonie podpisono Umowo o procę no czos okreś|ony
tj .o d 0 l . 0 8. 2 0 l3r.do 3 0 '0 ó. 2 0 l5r.
Szczegótowy zokresobowiqzkóW,oroz szczegótowe informocjezostonq okreś|one
w
procę.
umowie o
W pzypodku zotrudnieniokondydot zobowiqzonyjest do pzedłozenio do wg|qdu
procodowcy oryginotowdokumeniów oroz do pzedstowienio oryginołuoktuolnego
,,Zopytonioo udzielenieinformocjioosobie" z KrojowegoRejestruKornego.
Szczegotowych informocjidotyczqcych ogtoszenioudzie|o Poni E|żbietoŁowor łet.
22/785-65-88
Done w/s oferiy oroz załqczników dostępne sq no stronie:www.leoncin.p|oroz
www.bip.leoncin.pl

Leoncin,dnio l ó.07.2013
r.

u'órf
^,fułan

Zotqczniknr I- Kwestionoriusz
osobowy
Zotqczniknr 2 _ oświodczenieo niekoro|ności
Zotqczniknr 3 - oświodczenieo niekoro|ności
zo pzestępstwoskorbowe
Zołqczniknr 4 - oświodczenieo dzioto|ności
gospodorczej
Zotqczniknr 5 oświodczenie_ zgodo no pzetwozonie donych

lilv
Krr,nrrl-aJ.
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w Gminie Leoncin'''projekt realizowanyw Gminie
,,Adaśi ola idądo przelsz.kola_ PunktPrzedszJ<rrlny
ze środkówUnii Europejskiej
Leoncin lt'ramach ProgramuoperacyjnegoKapitałLudzki, współfinansowanego
Społecznego
w ramachEuropejskiego'Funduszu

Zołqczniknr 1

KWESTIONARI
USZOSOBOWY
DLA osoBY UBIEGAJĄCEJslĘo ZATRUDNIEN|E

l.

Imię(imiono)i nozwisko

2. lmiono rodzicow
3. Doio urodzenio
4. Obywotelstwo
5. Miejsce zomieszkonio(odresdo korespondencji)
6. Wyksztotcenie
(nozwo szkołYi rok jejukończenio)

(zowód, specjolność,stopień noukowy, tytułnoukowy)
Z. Wyksztotcenieuzupetniojqce

(kursy,studio podyplomowe, data ukończenia naukilvb rozpoczęcie nouki w
przypodkv jejtrwonio)
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.'AdaŚ i O|a idą do przedszkola * Punkt Przedszkolny rv Gnrinie l.,etlltcin''projekt realizowalryw Gminie
Kapitałl,udz.ki'wsptl'll.inanso\Ą/ancg$
ze Środkriw t'Jnii liuropejskiej
l.,erxrciIr
u.rantach Progranlu Operac-l,.jnego
rv ramach Huropejskiego l].unduszuSpołecznegcl

8. Pzebieg dotychczosowego zotrudnienio
od

do

Nozwo i odres procodowcv

Stonowiskoprocy

|np. sfopień znojomościjęzykow obcych, prowo jozdy, obsługo komputero)
l0. oświodc,zam,
ze pozostoję/niepozostojęw rejestze bezrobotnychi
poszukujqcychprocy.
l l. oświodczom,że done zowortew pkt' 1-4sq zgodne z dowodem osobistymserio
n r . . . . . . . . . . . . . w y d o n y mp r z e z
| u bi n ny mdo wo dem t o zs o m ości
.....'.

(mie1scowośc
idoto)

(podpis osoby ubiegojqcei się o zotrudnienie)

I

I
I

uNrAEURoPErsxA
I .*a I

KAPITAITUDZKI
NAPoDowA mA'E6B

*
EUROPUSKII T
--, -'
FUNDUszsPotEczNY
|

sPÓNośc|

,,Adaśi ola idądo prze&$zkola- PunktPrzedszk'olnyw Gminie Leoncin''projekt realizowanyw GmJnię
l.,eoncinw ramachProgramuoperacyjnegoKapi{ałl,rrdzki,współfinansowanego
ze środkówUnii Europejskiej
w ramachEuropejskiegot.unduszuSpołecznego

Załączniknr2

oŚwIADCZENIE o NIEKARALNoŚcI

Janiiej podpisany

(imię i nazwisko)

zamieszkaĘ
( adres zamieszkania)

legitymujący/asię dowodemosobistym

wydanymprzez .........

świadoma/y
odpowiedzialności
karnejwynikającejz art.233 $ t Kodeksu karnegoprzewidującego
karępozbawieniawolnoścido lat 3 za składaniefałszywychzemaft
oświadczam
iżkorrystamzpełnipraw publicznychi nie byłe/amkarany/azaprzestępstwo
popełnioneumyślnie
(w tym przeĘpstwo skarbowe).

(miejscowośó,data)

(czytelnypodpis)

I
I
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projekt realizowanyw Gminie
,,Adaśi ola idądo przedsu.kola- Funkt Przedszkolnyw Gminie l..eoncin'''
ze środkówUnii Europejskiej
Leoncin lv ramachProgramuoperacyjnegoKapitałLudzki, współfinansowanego
w ram'aclrEuropejskiegoFun'duszuSpołecznego

Zotqczniknr 3

oświodczenie
Jo niżejpodpisony/o....'.........
(imięinozwisko)

(odreszomieszkonio)

|egitymujqcv/osię dowodem osobistym
wydonym przez.........
świodomy/o odpowiedzio|nościkornej wynikojqcej z ort. 233 s l kodeksu kornego
pzewidujqcego korę pozbowienio wo|noścido|ot3 zo sktodoniefotszywychzeznoń
oświodczom
lub pzestępstwo skorbowe
iżnie bytem/om koronYlo zo pzestępstwo popetnione umyś|nie
pub|icznych
posiodom
petnq
petni
prow
zdo|nośćdo czynności
kozystom
w
z
oroz
umyś|ne,
prownych.

(miejscowość,
doto)

(podpis)
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,,Adaśi o|a idądo przedszko|a- PunktPrzedszkolnyw Gminie Leoncinl'projekt rea|izowanyw Gminie
Leoncin w ramachProgramu operaryjnego KapitałLudzki, wspÓłfinansowanegoze środkówUnii Europejskiej
w ramaclrErrropejskiegoFun'dusruSpołecznego

Załącz.ruknr
4

Oświadczenie

JaniŻej podpisany/a

(imięi nazwisko)
(adreszamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobisĘm
wydanym
świadomy/aodpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 $ 1 kodeksu karnego przewidującego
karę pozbawienia wolnoścido |at3 za składaniefałszywych z.entait
oświadczam
iż prowadzę / nie prowadzę działa|nościgospodarczej.

(miejscowość.
doto)

(podpis)

I
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Lęoncin''projekt realiznwiuryw Gmini'e
.,AdaSi ola idą do przedszkola- Punkt llrzedszkolnyrv Gnrinie
ze Środków Unii Europejskiej
I.eonc1nv'ramach Programuop*,u,vjn*goKapitałLudzki, wspÓłfinansowanego
Społecznego
rryram'achEmopejskiego|r.unduszu

Zotqczniknr 5

Oświodczenie

Jo niżejpodpisony/o

(imięi nozwisko)

ZomieszkałYlo
(odreszomieszkonio)
|egitymujQcYl o się dowodem osobistym
wydonym przez
oświodczom
potrzeb procesu
Że wyroŻomzgodę no przetworzoniedonych osobowych dlo
1997r'o
rekrutocjiw Gminie Leoncin zgodnie z ustowq z dnio 29 sierpnio
Nr 10',1
, poz'
ochronie donych osobowych (tekstjednolity22002 roku, Dz. U.
926ze zm.).

doto)
(miejscowość,

(podpis)

