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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 środkÓw Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecmego

Biuro Projektu

Gmina Leoncin
ul. PartyzantÓw 3, 05-155 Leoncin
TeL221785 65 82 w.16
Fax22l785 65 82 w.16
e - mail: ug.leoncin@tlen.pl

GMINA LEONCI}T
05.l 55 Leoncin, u|. Partyzantów 3

rer.ltax 2? 7854L82(E5), 22 78546-C0
tłft 53 |-1 G66-}99, REdoffl 01 327047 l

Leoncin, dn. 't6 lipca 2013 r.

Wóit Gminy Leoncin ogłasza nabór na stanowisko Nauczycie|a Wychowania Przedszko|nego

(2 etaty - Punkt Przedszkolny w Gminie Leoncin)

w ramach rea|izacji projektu pn. ,,Adaś i ola idą do przedszkola'' - Punkt Przedszkolny w Gminie
Leoncin" zgodnie z umowa o dofinansowanie nr POKL.09.01.01-14-035112-00, Programu
operacyjnego Kapitat Ludzki, Priorytetu |X Rozwój wyksztatcenia i kompetencji w regionach,
Dziatania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych W systemie oświaty, Poddziatania 9'1.1 Zmniejszanie nierówności W stopniu
upowszechnienia edukacji przedszko|nej, wspó|finansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego.

l. Wymagania konieczne:

kwalifikacje zgodne z Rozporzqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych kwa|ifikacji wymaganych od nauczycie|i oraz okreś|enia szkót
iwypadków, w których można zatrudnić nauczycie|i niemajqcych wyższego wykształcenia Iub

ukończonego zaktadu ksztatcenia nauczycie|i ( DZ.U' z2o09 r., nr 50, poz.400 z późn. zm. |;

wykształcenie wyższe - na kierunku pedagogika o specjalności: wczesnoszkolna,
przedszkolna - ocena na podstawie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych;

min. jednoroczne doświadczenie W pracy z dziećmi - ocena na podstawie świadectw pracy,

zaświadczeń bqdź innych dokumentów potwierdzajqcych staż pracy;

aktuaIna ksiqżeczka (orzeczenie) do celów sanitarno.epidemiologicznych;

aktuaIne zaświadczenie |ekarskie o stanie zdrowia pozwaIającym na zatrudnienie na
stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego - wydane przez lekarza medycyny
pracy;
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oktuo|ne zoświodczenie |ekorskie o stonie zdrowio pozwoIojqcym no

zotrudnienie no stonowisku nouczycielo wychowonio przedszkolnego

wydone przez lekozo medycyny procy;

oświodczenie o niekoro|ności - zgodnie z zotqczonym wzorem (zołqcznik nr 2)
(no etopie podpisywonio Umowy Wymogone będzie dostorczenie oktuo|nego
zoświodczenio o niekoro|ności z KRK)

ll. Wymogonio pożqdone:

Wysoko ku|turo osobisto i komunikotywność;

Umiejętność procy W Zespo|e;

kreotywność, u miejętność podej mowo nio decyzji;

znojomość iobsługo progromów komputerowych MS office;

lIl. Zokres obowiqzków:

reo|izocjo zojęć zgodnie z Rozpozqdzeniem Ministro Edukocji Norodowej z

dnio 23 grudnio 2OO8 r. w sprowie podstowy progromowei wychowonio
przedszkolnego oroz ksztotcenio ogó|nego W poszczego|nych typoch szkot (

DZ.U.  z2Oo9 r ,  n r  4 ,  poz '  17  zpożn 'zm,  ) ;

pzygotowywonie dokumentocji pedogogicznej oroz projekiowej zgodnie z
wytycznymi Koordynotoro projektu oroz Kierowniko Punktu Pzedszkolnego;

monitoring ro^MojU dziecko oroz dokumentowonie wyników obserwocji;

twozenie worunków do optymoInego rozwoju kozdego dziecko We
wszystkich sferoch jego rozwoju;

systemotyczne p|onowonie i reo|izocjo zojęc dydoktyczno - wychowowczo -

opiekuńczych bezpośrednio z dziecmi;

informowonie rodziców o postępoch dzieci;

dokonywonie ewo|uocji procy dydoktyczno - wychowowczo - opiekuńczej;

wspótdziotonie ze specjo|istomi w celu udzie|onio fochowej pomocy
psychologiczno - pedogogicznej i zdrowotnej;

opieko nod dziećmiw trokcie zojęć'w terenie;

pzestzegonie wytycznych dotyczqcych równości szons kobiet i męŻczyzn;

wspótproco z rodzicomi;

pzestzeg o nie i reo |izocjo po|ece ń kod ry zorzqdzojqcej projektem ;
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,'AclaŚ i Ola idą <lo przedszkola ' Punkt Przedsz-ktllny, rv Gminis l.,ctlncin'' projekt realizoluvan}. lr, Cminic
l'eoncirr rv ramach Progranru Opelacy,irlego Kapitał'l.,udzki' rvspółfinansowanego zę Śrtldkórv {.Jnii liuropejskiej

rv ramach lirrropej skiego |l.unduszu Społecznego

lV. Wymogone dokumenty:

CV zowierojqce done personolne Kondydoto, miejsce zomieszkonio, w tym
odres do korespondencji, wyksztotcenie, przebieg procy zowodowej
(wtosnoręcznie podpisony) ;

kwesiionoriusz osobowy (wzor stonowi zołqcznik nr l do ogtoszenio);

kserokopie dokumentów potwierdzojqcych wyksztotcenie, zoświodczeń o
ukończonych kursoch i szko|enioch, o tokze inne dodotkowe dokumenty o
posiodonych kwoIifikocjoch i u miejętnościoch Iub referencje;

kserokopie świodectw procy bqdŹ innych dokumentow potwierdzojqcych
przebieg dotychczosowego zotrudnienio;

oświodczenio:

. o niekorolności (wzór _ zołqcznlk nr 2)

. o broku skozonio prowomocnym wyrokiem sqdu zo umyś|ne przestępsiwo
ścigone z oskozenio publicznego |ub umyś|ne przestępstwo skorbowe
(wzor - zotqcznik nr 3 );

. o prowodzeniu |ub nie prowodzeniu dzioto|ności gospodorczej (wzor -
zotqcznik nr 4);

. o wyrożeniu zgody no przechowywonie i pzetwozonie donych
osobowych zowortych w ofercie procy d|o potzeb niezbędnych do
reolizocji procesu rekrutocji zgodnie z Ustowq z dnio 29.08.1997o ochronie
donych osobowych, Dz. U. z 2002 roku, Nr lO1 poz. 926 z póżn. zm.,, (wzór -
zotqcznik nr 5 ).

Wszyslkie dokumenty skłodone w formie kserokopii powinny zostoć potwierdzone
,,zo zgodność z oryginołem,, orlz opotrzone dotq ipodpisem pzez kondydoto.

V. Miejsce, termin isposób doręczenio ofeńy no stonowisko objęte konkursem

l. Miejsce: Uzqd Gminy Leoncin, u|. Portyzontów 3 05-155 Leoncin, sekretoriot (p.
nr 8)

2. Termin: do dnio 2?.07.2013r. do godz.l0:00.

3. Sposób doręczenio: ofertę nolezy doręczyć no odres i w terminie okreś|onym
w pkt V 1 i 2,w zoklejonej kopercie z dopiskiem: Konkurs no stonowisko
Nouczyciel Wychowonio Przedszkolnego w projekcie nr POKL.09.0l.0l-14-
035/|2-00, pn. ''Adaś i ola idą do przedszkola'' _ Punkt Przedszkolny w Gminie Leoncin
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..AdaŚ i ola idą do ptzeclszkola - Pulrkt Przcdsz-kolny w cnrinie Leoncin., projekt realizowany w Gmjnie
l',erxrcin lv ratnach Programu Operacy.inego Kapitał'I'udz'ki. rvspół'finansowanego zę środkórv tJnii Europejskiej

w ramach Europejskiego f.unduszu S

Ap|ikocje, które wpłynq po wyżej określonym terminie, |ub nie będq zowieroty
komp|etu dokumentow nie będq rozpoiryWone. Zomowiojqcy nie będzie zwrocoć
nodesłonych ofert.

Vl. Zosody konkursu:

Kondydoci, ktornl spetniq kryierio formolne zosionq zoproszeni drogq telefonicznq
no rozmowy kwolifikocyjne w wyznoczonym terminie.

Komisjo rekrutocyjno dokono oceny spetnienio przez kondydotów wymogoń
formo|nych oroz wyników rozmowy kwolifikocyjnej i sporzqdzi protokót końcowy
dokumentujqcy pzebieg konkursu.

lnformocjo o wynikoch noboru zostonie zomieszczono no stronie internetowej
www.|eoncin.p| oroz www.bip.|eoncin.p| oroz w siedzibie Uzędu Gminy Leoncin.

Z wybronym Kondydotem zostonie podpisono Umowo o procę no czos okreś|ony
tj .  od 0l .08.20l3 r .  do 30'0ó.20l5 r .

Szczegótowy zokres obowiqzkóW, oroz szczegótowe informocje zostonq okreś|one w
umowie o procę.

W pzypodku zotrudnienio kondydot zobowiqzony jest do pzedłozenio do wg|qdu
procodowcy oryginotow dokumeniów oroz do pzedstowienio oryginołu oktuolnego
,,Zopytonio o udzielenie informocjio osobie" z Krojowego Rejestru Kornego.

Szczegotowych informocji dotyczqcych ogtoszenio udzie|o Poni E|żbieto Łowor 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 lilv

^,fułan Krr,nrrl-aJ.

Zotqcznik nr I - Kwestionoriusz osobowy

Zotqcznik nr 2 _ oświodczenie o niekoro|ności

Zotqcznik nr 3 - oświodczenie o niekoro|ności zo pzestępstwo skorbowe

Zołqcznik nr 4 - oświodczenie o dzioto|ności gospodorczej

Zotqcznik nr 5 oświodczenie _ zgodo no pzetwozonie donych



KAPITAT LUDZKI
ilARorcwA mTEGn sńJNoś€l

UilIA EUROPEJSTA
EUBOPUSKI

FUNDUSZ sPoŁEczNY

,,Adaś i ola idądo przelsz.kola _ Punkt PrzedszJ<rrlny w Gminie Leoncin''' projekt realizowany w Gminie
Leoncin lt'ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego'Funduszu Społecznego

Zołqcznik nr 1

KWESTIONARI USZ OSOBOWY

DLA osoBY UBIEGAJĄCEJ slĘ o ZATRUDNIEN|E

l. Imię (imiono) i nozwisko

2. lmiono rodzicow

3. Doio urodzenio

4. Obywotelstwo

5. Miejsce zomieszkonio (odres do korespondencji)

6. Wyksztotcenie

(nozwo szkołY i rok jejukończenio)

(zowód, specjolność, stopień noukowy, tytuł noukowy)

Z. Wyksztotcenie uzupetniojqce

(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 realizowalry w Gminie
l.,erxrciIr u.rantach Progranlu Operac-l,.jnego Kapitał l,udz.ki' wsptl'll.inanso\Ą/ancg$ ze Środkriw t'Jnii liuropejskiej

rv ramach Huropejskiego l].unduszu Społecznegcl

8. Pzebieg dotychczosowego zotrudnienio

od do Nozwo i odres procodowcv Stonowisko procy

|np. sfopień znojomości językow obcych, prowo jozdy, obsługo komputero)

l0. oświodc,zam, ze pozostoję/nie pozostoję w rejestze bezrobotnych i

poszukujqcych procy.

l l. oświodczom, że done zoworte w pkt' 1-4 sq zgodne z dowodem osobistym serio

nr . . . . . . . . . . . . .  wydonym przez

|ub innym dowodem tozsomości . . . . . ' .

(mie1scowośc idoto) (podpis osoby ubiegojqcei się o zotrudnienie)
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,,Adaś i ola idądo prze&$zkola - Punkt Przedszk'olny w Gminie Leoncin'' projekt realizowany w GmJnię
l.,eoncin w ramach Programu operacyjnego Kapi{ał l,rrdzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego t.unduszu Społecznego

Załączniknr2

oŚwIADCZENIE o NIEKARALNoŚcI

Janiiej podpisany

(imię i nazwisko)

zamieszkaĘ

( adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym

wydanym przez .........

świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 $ t Kodeksu karnego przewidującego

karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywychzemaft

oświadczam

iż korrystam zpełni praw publicznych i nie byłe/am karany/aza przestępstwo popełnione umyślnie

(w tym przeĘpstwo skarbowe).

(miejscowośó, data) (czytelny podpis)



KAPITAI, LUDZKI
NARoDowA SiMTEG|A sPÓJNośc|

u*AEunopErsr. I .*a-l
EUROPESKI I t * |

FuNDUszsPotfczNY | *'-*' I

,,Adaś i ola idądo przedsu.kola - Funkt Przedszkolny w Gminie l..eoncin''' projekt realizowany w Gminie
Leoncin lv ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ram'aclr Europejskiego Fun'duszu Społecznego

Zotqcznik nr 3

oświodczenie

Jo niżej podpisony/o .... ' . ........

(imię inozwisko)

(odres zomieszkonio)

|egitymujqcv/o się dowodem osobistym

wydonym przez .........

świodomy/o odpowiedzio|ności kornej wynikojqcej z ort. 233 s l kodeksu kornego
pzewidujqcego korę pozbowienio wo|noścido |ot 3 zo sktodonie fotszywych zeznoń

oświodczom

iż nie bytem/om koronYlo zo pzestępstwo popetnione umyś|nie lub pzestępstwo skorbowe
umyś|ne, kozystom w petni z prow pub|icznych oroz posiodom petnq zdo|ność do czynności
prownych.

(miejscowość, doto) (podpis)
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,,Adaś i o|a idądo przedszko|a - Punkt Przedszkolny w Gminie Leoncinl'projekt rea|izowany w Gminie
Leoncin w ramach Programu operaryjnego Kapitał Ludzki, wspÓłfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramaclr Errropej skiego Fun'dusru Społecznego

Załącz.ruknr 4

Oświadczenie

JaniŻej podpisany/a
(imię i nazwisko)

(adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobisĘm

wydanym

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 $ 1 kodeksu karnego przewidującego
karę pozbawienia wolności do |at3 za składanie fałszywych z.entait

oświadczam

iż prowadzę / nie prowadzę działa|ności gospodarczej.

(miejscowość. doto) (podpis)
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Zotqcznik nr 5

Oświodczenie

Jo niżej podpisony/o

(imię i nozwisko)

ZomieszkałYlo

(odres zomieszkonio)

|egitymuj QcY l o się dowodem osobistym

wydonym przez

oświodczom

Że wyroŻom zgodę no przetworzonie donych osobowych dlo potrzeb procesu

rekrutocji w Gminie Leoncin zgodnie z ustowq z dnio 29 sierpnio 1997r' o

ochronie donych osobowych (tekst jednolity 22002 roku, Dz. U. Nr 10',1 , poz'

926 ze zm.).

(miejscowość, doto) (podpis)


