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ZMIANA
treściogłoszenia

Nabór na stanowisko Kierownika Punktu Przedszkolnego
Wójt Gminy Leoncin oglasza nabór na stanowisko Kierownika Punktu Przedszkolnego
(Sitl etatu - Punkt Przedszkolny w Gminie Leoncin)
w ratrrach rcalizacji projektu pn. ,.Jacck i Agatka * weso-łai twórcza groma'dka'' _ Punkt Przedszkolny
1v Gminię Leottcirr''zgodnie z umową o dofinansowanienr PoKL.09.0l'01-14-097lI3-00, Programtl
OperacyjnegoKapita.lLudzki, Priorytetu IX Rozwó.i wykształcelliai kompetencjiw region'ach, Działania
9' l Wyrółvnywanie szans edukacyjnych i zapewnicniewysokiej jakościusługedukaryjnych świadczonych
9.l.1 Zmniejszattienierównościrv stopniu upow.szeclrnieniaedukacji
lv systemie oświaty.PoclrJziałarria
zę środków tJnii Europejskiej w ralrraclr Europejskiego Funduszu
przedszkollle.i,r,vspółfir]ansowanęgo
Społeczncgo.

1. Przedmiot naboru:
a) stanowisko:Kierownik Punktu Przedszkolnego.
b) llriejscervykonywania pracy: Punkt Przedszkolnyplr. ,, Jacek i Agatka wesołai twórcza
pr7.łZespo|eSzkół
gromadka''_ PrrnktPrzedszko|nyw Cminie l',eoncinz|oka|izclwany
w Leonciniez siedzibąw Leoncinie,Leoncin u|' lsaacaBashevisaSingera3,
c) okres zatrudnienia:od 05 niaja 2014 r. do 30 czerwca2015 r.
d) podstawazatrudnienia:umowa o pracę 5/8 ętatuzgcldniez Kodeksern Pracy'
c) rv-vnagrodzeniewspółfirranso}vancbędzic przcz Unię f,uropejską w ramach furopejskicgo
Funduszu Spolecznego.

KAP|TAŁLUDzKI
NARo'oWA

ŚrRAlEGIA 5PÓ]Noścl

UNIA EUROPE SKA
EUROPEJSKI
FUNDUsz sPoŁEczt.lY
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2. Wymagania niezbędne (na wskazanym stanowisku pracy):
lł'yksztatcenie wyższe ( Zgodnie z rozporządzeniemMinistra Edukacji Narodowej z drria
12 marca2009 r' w sprawieszczegó'łowych
kwalifikacjiwymaganychod nauczycie|ioraz
określania
szkół i wypadków. w któryclrmożnazatrudniónauczycie|inie mającychwyzszego
rvykształcelrialub ukoliczonegozakładukszta,l'cenia
nauczycieli ( Dz. U, Nr 50' poz. 400))
kwa|ifikac.iedo z,arządzan
ia oświatą
3. Wymagania pożądane:
co najmniejpięciclletnistaz pracy pedagogiczllejna stanowiskunauczycielalub pięcicl|etni
staż
prac;rdydaktycznej na stanowiskunauczyciela akadernickiego,
posiadaneco najntrtieidobre oceny pracy w.okresie ostatllichpięciu lat pracy lub poątywnej
ocerr5'
dorobkuzawodowegoW okresieostatnięgoroku"
lvysoka ku|tura osobistai komunikatywnośó,
urniejętność
pracy w zcspole.
poclejlrrowania
kreatywność,
urrriejętność
clecyzji,
znajomośći obsługaprogramów komputeror,vych.
MS office'
lv tym sz.cr'ego|nie

4. Zakres obowiązkórv:
l ) Zarządzanie Punktem Przedszkolnynr rł'obszarzc administracyjn.vmi pcrsonalnym.
2) Kięlowalrie w'vkonanienrprojelttuw formie naclzortlnrerytolycznegozgodnie zzapisant
wniosku aplikacyjnegooraz przepisamikrajowynrii [Jnii Europejskiei.
3) Nadzór nad zgodnościąprowadzonyclr działańz zapisani zawafimi we wniosku, w tym
zgodnośćz budzetemi lrannonogl'al]lem'
4) organizowanie pracy Punktu Przedszko|nego,,Jaceki Agatka - lvesołai tu,'órczagromadka''.
PunktuPrzedszko|nego
5) Dokonyrvaniepodzia,|uobowiązkówpomiędzypracownikór,v
i nadzorowanie
ich pracy.
6) Plallowarlie dziaĄańi wyl'viązywaniesię ze wskaźnikówi rezultatów.
realizorvaniecałości
prqiektu.
7) Tenninowe i rvłaścirvę
8) Współpracaz personelenlrna poziomie zarządzającymi zadalriolvym.
9) Utrzymywanie sta,lychKontaktórv z Koordynatorempro.iektu,infbrmowaniena bieżąco
prob|emachw reaIizacjiprojekttr,lerminowe
przesyłaniewszystkiclr
o rvszystkichzaistrriałych
\łymagallyc|rdokutrlelttówi infornracii,przestrzeganieobowiązków i zalecętiwynikających
zrea|izacji umo\ł,y.proccdur. standardórv,instrukcji do sprawozdanoraz inn;.ch
obor,viąztlj
ącyolrdok umentólv.
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,,Jaceki Agatka węsota itworcza gromadka'' - PunlctPrzedszkolnyw Gminie Leoncin projekt realizowany
w Gminie Leoncin w ramach Programu operacyjnego KapitałLudzki, współfinansowanegoze środkówUnii
Europejskiej w ramach EuropejskiegoFunduszu Społecznego

10) Planowanie i organizorvanie naboru beneficjentów w oparciu o jak najbardzicj ef.ektywne
wykorzystanie środkówEFS ( w ramach współpr.acyw zespole zarządzającymprojektem).
1l) l(ierowanie podleg.lymipracownikami,w tym planowanie. analiza i weryfikac.jaich pracy pod
kątemrealizacji projektu.
l2) obecnośćpodczaskontroliprojekttr.
|3) Prowadzeniedclkumentacji
kadrowejpracownikówPunktuPrzedszko|negcl.
14) Przygotowanie szczegółowychprogramów zajęć.
l 5) Nadzorowanieprzebieguza"ięó.
l6) Nadzór llad iakością
materiałowdydaktycznych'
17) Nadzór nad opracowaniemszczegółowegolrarmonogranruzajęć.
projektuorazjego promocja.
l8) Prowadzeniemonitoringui ervaluac.ii
|9) Dokonyrvanieinnych czynnościz'astrr'eż'ollych
do kompetencjiKięrownika Punktu
Przedszkolnego.

5. Wymagane dokumenty:
CV zawiera.iącedane personalneKandydata'mie.iscezanrieszkania,w tym adręsdo
podpisany),
przebicg pracy zawodowej ( własnoręcztrie
korespondencji,rtykszta-łcenie,
kwestionariuszosobowy ( wzór - załąozriiknr l),
o ukończonych
kserokopiedokumelrtów potwierdzaiącychwykształcenia,zaświadczeri
kursachi szkoIeniach,atak:Że
inne dodatkowedokunręntyo posiadanychkwa|ifikacjach
i umie"iętnościach
Iub referenc.ie.
kserokopie świadectwprac5,bądźinnych dokumentów potwierdzającychprzebieg
dotychczasowegozatrudnienia,
ośr,viadczenia:
.

o niekaralności( wzór - załaczniknr 2\

o

o braku .l.o,unlu nI"o*nnlo"n,nl-.oo,"ln

sąduza umyślneprzestępstwoŚcigane

nr 3)
z oskarzeniapublicznego lub umyślneprzestępsfwoskarbowe( wzor _ zał,ącznik
.

o w,vrazeniuzgody na przechowywanie i przeMarzanie clanych osobowyoh zawartych
w ofercieprac5,d|a potrzebniezbędnychdo realizacjiprocęSurekrutacjizgodnie
z Ustawąz dnia 29.08.1991o ochroniedanychosobowych,Dz. U. zfa\f

roku,

Nr l 0l poz. 926 z poźn.an. ( wzór * załącznlknr 4 )
Wszystkie dokumcnĘ składanew formie kserokopii powinny zostać potwicrclzone ,,.,
za zgodność
z oryginałem,' ora,zopatrzone datą i podpisem przez kandydata/ki.
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',Jacek i Agatka - wesołai tworcza gromadka'' Punkt Przedszkolnyw Gminię Leoncin projekt realizowany
w Gminię Leoncin w ramach Programu operacyjnego KapitałLudzki, współfinansowanęgoze środkówUnii
Europejskiej w ramach EuropejskiegoFunduszu Społecznego

6. Miejsce, termin i sposób złożeniadokunrentów na stanowisko objęte nnborem
l) Miejsce: Urząd Gminy Leoncinoul. Prrrtyzantów 3.05.155 Leoncin.
2) Termin : clo clnia 29.01.2014r. do godz. 10.00.
'uvzak|ejone.jkopercie z dopiskieml. Nabór na stanowiskoKierownik Punktu Przedszkolnego
wprciekcienrPOKI,.09.0l.0l-14-091113-00,
pn.,,JacekiAgatka -weso.laitworczagromadka"-Punkt
Przedszkolnyw Cminie Leoncin.

Ap|ikacje,które wp-Ęnąporvyżejokreś|ollyIn
tertninieIub nie będązawierały
kompletudclkumentór,v
nie
bęc|ą rozpatrywane' Zanrar,t,
i ający ni e bęc|zi e zw r acaćrladesłanych
o lbrt.
7. Zasady konkursu:

I(andydaci,którzy spe,łrlią
kryteria fortlraIllęZostanązaproszenidrogąte|efonicznąlla rozmowy
kwalifikacyjnc w wvztlaczonyn tcrminic.

I(orllisja rekrutacyjnadokona oce|ly spełnieniaprzez kandydatówwynragańforlrralnyclroraz wyników
rozmowy krvalifikacyjrrcji sporządziprotokółkoricorty dokunrcntującyprzebieg konkursu.
Irrfbrmaciao wynikach wyboru zostanie zamieszczona na stronie internetowe.i
www.leoncin.pl oraz
wwłv'bip.leoncirr.p!
ofaz w sicdzibie Urzędu Gmitt5'.
Z wybranymkandydatemzostaniepodpisanaumowao pracęlla czas określony
tj. od 05.05.f0|4r
d o 3 0 . 0 6 . 2 051r .

Szczegółclwychillfbrr-nac.ii
dotyczącychclgłoszeniaudzie|aPani Aneta Czpio|ate|.221785-65-82
wcw. 14

Dane rv/sclfer1yoraz,z.ałączn
ików dostępl]ena strclniewww'leoncill'ploraz wwrv'bip'|eoncin.p|
ZaĄączniknr l - Krvestionariuszosobor,vy
Załączntkru.2 - Ośrł'iadczenic
o niekaralności
Załącznikrrr 3 * oświadczerrieo niekaralnościza przestępstwoskarbowe
Zatączniklll 4 - Oświadczenie- zgoda lla przetwarzaniedanycir

wÓst c
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