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WOJT GMINY LEONCIN 

OGt.ASZA NABOR 

NA STANOWISKO 

KIEROWNIKA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 

W GtUSKU 

1. Przedmiot naboru: 

a) stanowisko: Kierownik, 

b) miejsce wykonywania pracy: Punkt Przedszkolny ,,Ada i Ola idq do przedszkola" 

w Gusku z siedzibq w Nowych Grochalach 40, 

c) okres zatrudnienia: 1 sierpnia 2017 do 1 Iipca 2022 /w wymiarze 20 godzin 

tygodniowo/, 

d) podstawa zatrudnienia: umowa o pracq 1/2   etatu. 

2. Wymagania niezbdne: 

- wyksztatcenie wysze (zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

12 marca 2009 r. w sprawie szczegófowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 

okreIenia szkót I wypadków, w których mona zatrudni6 nauczycieli niemajcych wyzszego 

wyksztafcenia lub ukorczonego zakTadu ksztacenia nauczycieli /t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1264/), 

- kwalifikacje do zarzdzania owiat. 

3. Wymagania pozdane: 

- Co najmniej picioletni staz pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub picioIetni 

staz pracy dydaktycznej na stanowisku nauczycieta akademickiego, 

- posiadanie CO najmniej dobrej oceny pracy w okresie ostatnich piciu lat pracy lub 

pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, 

- wysoka kultura osobista i komunikatywno, 

- umiejqtnok pracy w zespole, 

- kreatywnoé, umiejqtnok podejmowania decyzji, 

- znajomoá I obstuga programOw komputerowych, w tym szczególnie MS Office. 

4. Zakres wykonywanych zadaii na stanowisku: 

1. Zarzadzanie Punktem Przedszkolnym w obszarze administracyjnym I personalnym. 

2. Organizowanie pracy Punktu Przedszkolnego ,,Ada I Ola idq do przedszkola". 

3. Dokonywanie podziatu obowizków pomidzy pracowników Punktu Przedszkolnego I 

nadzorowanie ich pracy. 



4. Wspófpraca z personelem na poziomie zarzdzajqcym i zadaniowym, 

5. Kierowanie pod Iegymi pracownikami, w tym planowanie, analiza i weryfikacja ich 

pracy. 

6. Obecno podczas kontroli. 

7. Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników Punktu Przedszkolnego. 

8. Przygotowanie szczegótowych programów zaj. 

9. Nadzorowanie przebiegu zaj. 

10. Nadzór nad opracowaniem szczegótowego harmonogramu zajeá. 

11. Nadzór nad jakokiq materiatów dydaktycznych. 

12. Dokonywanie innych czynnoci zastrzeonych dia kompetencji Kierownika Punktu 

Przedszkolnego. 

5. Wymagane dokumenty: 

- CV zawierajce dane personalne Kandydata, miejsce zamieszkania, w tym adres do 

korespondencji, wykszta{cenie, przebieg pracy zawodowej (wfasnorcznie podpisany); 

- kwestionariusz osobowy (wzór stanowi zafqcznik nr 1 do ogtoszenia); 

- kserokopie dokumentów potwierdzajcych wyksztafcenie, za~wiadczeh o ukoriczonych 

kursach I szkoleniach, a take inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i 

umiejtnociach; 

- kserokopie wiadectw pracy bqdi innych dokumentOw potwierdzajqcych przebieg 

dotychczasowego zatrudnienia; 

- owiadczenia: 

a/ o niekaraInoci (zatcznik nr 2) 

b/ o stanie zdrowia - brak przeciwskaza6 do pracy na stanowisku kierownika punktu 

przedszkolnego (zatcznik nr3) 

c/ o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

postepowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych /Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zmianami/ (zafcznik nr 4). 

Wszystkie dokumenty skiadane w formie kserokopii powinny zostac potwierdzone 

,,za zgodnog6 z oryginafem" oraz opatrzone datq I podpisem Kandydata. 



6. Termin I miejsce skiadania dokumentów 

Wymagane dokumenty aplikacyjne naIey skfada6 osobicie w sekretariacie Urzdu Gminy 

Leoncin lub pocztq na adres Urzdu Gminy w Leoncinie ul. Partyzantów 3 

w nieprzekracza!nym terminie do dnia 8 czerwca 2017 roku do godz. 10.00 w zaklejonej 

kopercie z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Punktu Przedszkolnego 

,,Adag I Ola idq do przedszkola". 

Aplikacje, które wptynq w p0 wyzej okreIonym terminie (nie Iiczy siq data stempla 

pocztowego), lub nie bqdq zawieraty kompletu dokumentów, nie bqdq rozpatrywane. 

Zastrzega siq mo2liwok nie wytonienia zadnego Kandydata do zatrudnienia w przypadku nie 

spetniania przez nich oczekiwari pracodawcy. 

Od dnia 1 czerwca 2017 lista osób spetniajcych wymagania formalne bdzie dostpna 

na tablicy informacyjnej w budynku Urzdu Gminy Leoncin oraz na stronie internetowej 

Urzdu - www.bip.leoncin.pl  w zaktadce ,,praca". Osoby speIniajce wymagania formalne 

zostanq poinformowane o terminie I sposobie dafszej rekrutacji. 

Leoncin, 30 maja 2017 r. 

WO.1 M1NY 

Adam Mfr.1 Kranwusk 


