
GMINA LEONCIN
05.1 55 Leoncin'  ul .  Partyzantów 3

tel.ltu, 22 785.65-82(85), 2z 785-66-00
NIP: 53 l-16-66-399, RE60N: 01 327041 1

v

WOJT GMINY
oGŁAsZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY

I. Warunki zatrudnienia:
1. Stanowisko: Kierownik
2- Miejsce wykonywania pracy: punkt 

.przedszkolny ,,Anulka,, w Gminie Leoncin,zlokalizowany przy Zespole sżt<oiw Leoncinie, ul. I.B. Singera 3, 05-155 Leoncin3. Wymiar czasu pracy: 5/g etatu tj.25 godzin tygodniowo
4. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
5. okres zatrudnienia: od 01 stycżnia żotą ,. do 31 grudnia 2018 r.

Il.-Wvmasania niezbedne:
1. Kwalifikacje:
a) wykształcenie wyzsze (zgodnie z rozpotządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12marca 2009 r. w sprawie. szczegółowycń twatrrtacji wymaganych od 

"nauczyc 
ię|i orazokreślenia szkół i wypadków, w których mozra zatrudnić nauczycieli mniemających wyższegowyksŹałcenia lub Ńończonego zakładu kształcenia naucz1lcieli lDz,TJ. z2009,r.,Nr 50, poz.400 zpóźn. zm.D,

b) or az zarządzanie o światą.
2. Doświadczenie zawodowl:
a) co najmniej S-letni staŻ.p|a|Y pedagogicznej na stanowisku nauczyciela,

?*] j;'::li*T1..*'d"k.yó,,"|n^stanowiskunauczycie|aakademickiego.
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"u*o.do*.g" ;;ń;i" Jstatniego roku.
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:^'*ości prawny ch oró,5*"y't*i. zpełnipraw publi cznych
i "-*"o"Ł :T- i:-Ti,T::T.::ivń 1rroki;-,.&. ;; ifi ru 

'ń)##ń# 
ścigane zo skarżenia publicznego lub umyślne-przesięp't*o'r.iuo*.

6. Stan zdrowia pozwa|ający nazatrudnienię na *,t-*y- stanowisku pracy.

III. Wvmagania dodatkowe:
t.umi";ęt@"
2. Kreatywnośó, umiej ętność podejmowania decy Ąi3. Umiejętność skutecznej komunikacji
4. Wysoka kultura osobista
5. Zdolności organizacyjne i umiejętnoś ci zarządzania
6. Znajomośó i obsługa programów komputerowych, w tym szczególnie MS office7. Nieposzlakowana opinia.

_ . . --... -" '' Y .Lvu y vv 4uV Urr ź.|uarr IIa JlanowlsKu:

i #:::.: j*g: Pm admini stracyj nym i p ers onalnym
|. o39ruzowanie pracy Punktu Przeószkoln"go,,Ao.,lku';
3. Dokonywanie podziału obowiązkó* pońięó,y pracownikami Punktu Przedszko1negonadzorowanie ich pracy
4. -Współpraca z personelem na poziomi e zarządzającym i zadaniowym
5' Kierowanie podlegtymi pracownikami, w tym pi;;;il. , anarizai weryfikacja ich pracy6. Prowadzenie dokumentacj i kadrowej p,u.o*,,ików Punktu Przedszkolnego7 . P rzy gotowanie szczegóŁowych pro giam ów zĄ ęć,8. Nadzorowanie przebiegu zajęć-
J. \1a1or nad j ako ścią materiałów dydaktyc zny ch
10. Nadzór nad opracowaniem szcze.gół.ow.go hu.-onogramu zajęć

Punktu P
w Gminie Leoncin



11. Dokonywanie innych czynności zastrzeŻonych do kompetencji Kierownika Punktu
Przedszkolnego
12. Prowadzerue zajęć edukacyjnych dla dzięci oraz zastępstwo w przypadku absencji innego
nauczyciela wychowania przedszkolnego
13. odpowiedzialnośó z powierzonych zadai przed organem prowadzącym (bezpośredni i
pośredni przełoiony - Wójt Gminy Leoncin, inspektor ds. oświaty)

V. Wymagane dokumentv:
l. CV _ własnoręcznie podpisane
2. Kwestionariusz osobowy (załączniknr 1)
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych
kursach i szkolęniach, a takŻe inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i
umiej ętnościach lub referencj e
4. Kserokopie Świadectw pracy bądź innych dokumęntów potwierdzających przebieg
dotychczasowe go zatrudnienia
5. oświadczenia:
a) o niekaralności (zaŁączniknr 2)
b) o stanie zdrowia _ brak przeciwwskazafi do pracy na określonym stanowisku (zał. nr 3)
c) o wyrażeniu zgody na przetwarzalie danych osobowych na potrzeby postępowania
rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia |997 r' o ochronie danych osobowych
lDz. U . z 2002 r. Nr 1 01 , poz. 926 ze zmianalrtil (załącznik nr 4).

Wszystkie dokumenty składane w formie kserokopii powinny zostać potwierdzone ..za
zgodnośó z oryginałem'' oraz opatrzone datą i podpisem kandydatów.

VI. Termin i mieisce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne na|eŻy składaó osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy
Leoncin lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Lęoncinie ul. Par:tyzantów 3 w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 erudnia 2013 r. do eodz. 10.00 w kopercie z
dopiskiem: ,,Dotycry naboru na stanowisko Kierownika Punktu Przedszkolnego ,,Anulkatt
w terminie do 19 grudnia 2013 r. do godz. 10:00".

Aplikacje, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane, nie Iiczy się data stempla
pocztowego. Zastrzega się możliwośó nie wyłonienia żadnego kandydata do zatrudnienia w
przypadku nie spełniania przez nich oczekiwań pracodawcy.

od dnia 19 grudnia 2013 r.lista osób spełniających wymagania formalne będzie dostępna na
tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Leoncin, orazna stronie intemetowej Urzędu
_ www.bip.leoncin.p1 w zakładce ,,ptacd,. Zastępca Wójta poinformuje osoby spetniające
wymagania formalnę o terminie oraz sposobie dalszej rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronię intemętowej Biuletynu Informacji
Publicznej (www.bip.leoncin.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu, ptzy uI.
Partyzantów 3 w Leoncinie.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowią.zany jest do przedŁoŻenia do wglądu pracodawcy
oryginałów dokumentów oraz do przedstawienia oryginafu aktualnego ,,Zapytania o udzielenie
informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego.

Leoncin, dnia 09 grudnia 2013 r.
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