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ZMIANA

treści ogłoszenia

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-ła i twórcza groma'dka'' _ Punkt Przedszkolny

1v Gminię Leottcirr'' zgodnie z umową o dofinansowanie nr PoKL.09.0l'01-14-097lI3-00, Programtl

Operacyjnego Kapita.l Ludzki, Priorytetu IX Rozwó.i wykształcellia i kompetencji w region'ach, Działania

9' l Wyrółvnywanie szans edukacyjnych i zapewnicnie wysokiej jakości usług edukaryjnych świadczonych

lv systemie oświaty. PoclrJziałarria 9.l.1 Zmniejszattie nierówności rv stopniu upow.szeclrnienia edukacji

przedszkollle.i, r,vspółfir]ansowanęgo zę środków tJnii Europejskiej w ralrraclr Europejskiego Funduszu

Społeczncgo.

1. Przedmiot naboru:

a) stanowisko: Kierownik Punktu Przedszkolnego.

b) llriejsce rvykonywania pracy: Punkt Przedszkolny plr. ,, Jacek i Agatka - wesoła i twórcza

gromadka'' _ Prrnkt Przedszko|ny w Cminie l',eoncin z|oka|izclwany pr7.ł Zespo|e Szkół

w Leoncinie z siedzibą w Leoncinie, Leoncin u|' lsaaca Bashevisa Singera 3,

c) okres zatrudnienia: od 05 niaja 2014 r. do 30 czerwca 201 5 r.

d) podstawa zatrudnienia: umowa o pracę 5/8 ętatu zgcldnie z Kodeksern Pracy'

c) rv-vnagrodzenie współfirranso}vanc będzic przcz Unię f,uropejską w ramach furopejskicgo

Funduszu Spolecznego.
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2. Wymagania niezbędne (na wskazanym stanowisku pracy):

lł'yksztatcenie wyższe ( Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z drria

12 marca 2009 r' w sprawie szczegó'łowych kwalifikacji wymaganych od nauczycie|i oraz

określania szkół i wypadków. w któryclr można zatrudnió nauczycie|i nie mających wyzszego

rvykształcelria lub ukoliczonego zakładu kszta,l'cenia nauczycieli ( Dz. U, Nr 50' poz. 400))

kwa| ifikac.ie do z,arządzan ia ośw iatą

3. Wymagania pożądane:

co najmniej pięciclletni staz pracy pedagogiczllej na stanowisku nauczyciela lub pięcicl|etni staż

prac;r dydakty cznej na stanowisku na uczycie la akadernickiego,

posiadane co najntrtiei dobre oceny pracy w.okresie ostatllich pięciu lat pracy lub poątywnej

ocerr5' dorobku zawodowego W okresie ostatnięgo roku"

lvysoka ku|tura osobista i komunikatywnośó,

urniejętność pracy w zcspole.

kreatywność, urrriej ętność poclejlrrowania clecyzj i,

znajomość i obsługa programów komputeror,vych. lv tym sz.cr'ego|nie MS office'

4. Zakres obowiązkórv:

l ) Zarządzanie Punktem Przedszkolnynr rł' obszarzc administracyjn.vm i pcrsonalnym.

2) Kięlowalrie w'vkonanienr projelttu w formie naclzortl nrerytolycznego zgodnie zzapisant

wniosku aplikacyjnego oraz przepisami krajowynri i [Jnii Europejskiei.

3) Nadzór nad zgodnością prowadzonyclr działań z zapisani zawafimi we wniosku, w tym

zgodność z budzetem i lrannonogl'al]lem'

4) organizowanie pracy Punktu Przedszko|nego ,,Jacek i Agatka - lvesoła i tu,'órcza gromadka''.

5) Dokonyrvanie podzia,|u obowiązków pomiędzy pracownikór,v Punktu Przedszko|nego

i nadzorowanie ich pracy.

6) Plallowarlie dziaĄań i wyl'viązywanie się ze wskaźników i rezultatów.

7) Tenninowe i rvłaścirvę realizorvanie całości prqiektu.

8) Współpraca z personelenlr na poziomie zarządzającym i zadalriolvym.

9) Utrzymywanie sta,lych Kontaktórv z Koordynatorem pro.iektu, infbrmowanie na bieżąco

o rvszystkich zaistrriałych prob|emach w reaIizacji projekttr,lerminowe przesyłanie wszystkiclr

\łymagallyc|r dokutrlelttów i infornracii, przestrzeganie obowiązków i zalecęti wynikających

zrea|izacji umo\ł,y. proccdur. standardórv, instrukcji do sprawozdanoraz inn;.ch

obor,viąztlj ącyolr dok umentólv.
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10) Planowanie i organizorvanie naboru beneficjentów w oparciu o jak najbardzicj ef.ektywne

wykorzystanie środków EFS ( w ramach współpr.acy w zespole zarządzającym projektem).

1 l) l(ierowanie podleg.lymi pracownikami, w tym planowanie. analiza i weryfikac.ja ich pracy pod

kątem realizacji projektu.

l2) obecność podczas kontroli projekttr.

|3) Prowadzenie dclkumentacji kadrowej pracowników Punktu Przedszko|negcl.

1 4) Przy gotowan ie szczegółowych programów zajęć.

l 5) Nadzorowanie przebiegu za"ięó.

l6) Nadzór llad iakością materiałow dydaktycznych'

17) Nadzór nad opracowaniem szczegółowego lrarmonogranru zajęć.

l8) Prowadzenie monitoringu i ervaluac.ii projektu orazjego promocja.

|9) Dokonyrvanie innych czynności z'astrr'eż'ollych do kompetencji Kięrownika Punktu

Przedszkolnego.

5. Wymagane dokumenty:

CV zawiera.iące dane personalne Kandydata' mie.isce zanrieszkania, w tym adręs do

korespondencji, rtykszta-łcenie, przebicg pracy zawodowej ( własnoręcztrie podpisany),

kwestionariusz osobowy ( wzór - załąozriik nr l),

kserokopie dokumelrtów potwierdzaiących wykształcenia, zaświadczeri o ukończonych

kursach i szkoIeniach,atak:Że inne dodatkowe dokunręnty o posiadanych kwa|ifikacjach

i umie"iętnościach I ub referenc.ie.

kserokopie świadectw prac5, bądź innych dokumentów potwierdzających przebieg

dotychczasowego zatrudnienia,

ośr,viadczenia:

. o niekaralności ( wzór - załacznik nr 2\

o o braku .l.o,unlu nI"o*nnlo"n,nl -.oo,"ln sądu za umyślne przestępstwo Ścigane

z oskarzenia publiczne go lub umyślne przestępsfwo skarbowe ( wzor _ zał,ącznik nr 3)

. o w,vrazeniu zgody na przechowywanie i przeMarzanie clanych osobowyoh zawartych

w ofercie prac5, d|a potrzeb niezbędnych do realizacji procęSu rekrutacji zgodnie

z Ustawą z dnia 29.08.1991 o ochronie danych osobowych, Dz. U. zfa\f roku,

Nr l 0l poz. 926 z poźn. an. ( wzór * załącznlk nr 4 )

Wszystkie dokumcnĘ składane w formie kserokopii powinny zostać potwicrclzone ,,., za zgodność

z oryginałem,' ora,z opatrzone datą i podpisem przez kandydata/ki.
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Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6. Miejsce, termin i sposób złożenia dokunrentów na stanowisko objęte nnborem

l) Miejsce: Urząd Gminy Leoncino ul. Prrrtyzantów 3.05.155 Leoncin.

2) Termin : clo clnia 29.01.2014 r. do godz. 10.00.

'uv zak|ejone.j kopercie z dopiskieml. Nabór na stanowisko Kierownik Punktu Przedszkolnego

wprciekcie nrPOKI,.09.0l.0l-14-091113-00, pn.,,Jacek iAgatka -weso. la i tworczagromadka"-Punkt

Przedszkolny w Cminie Leoncin.

Ap|ikacje, które wp-Ęnąpo rvyżej okreś|ollyIn tertninie Iub nie będązawierały kompletu dclkumentór,v nie

bęc| ą rozpatrywan e' Zanrar,t, i aj ący n i e bęc| zi e zw r acać rladesłanych o lbrt.

7. Zasady konkursu:

I(andydaci, którzy spe,łrlią kryteria fortlraIllę Zostaną zaproszeni drogą te|efoniczną lla rozmowy

kwalifikacyjnc w wvztlaczonyn tcrminic.

I(orllisja rekrutacyjna dokona oce|ly spełnienia przez kandydatów wynragań forlrralnyclr oraz wyników

rozmowy krvalifikacyjrrcj i sporządzi protokół koricorty dokunrcntujący przebieg konkursu.

Irrfbrmacia o wynikach wyboru zostanie zamieszczon a na stronie internetowe.i www.leoncin.pl oraz

wwłv'bip.leoncirr.p! ofaz w sicdzibie Urzędu Gmitt5'.

Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę lla czas określony tj. od 05.05.f0|4r

do 30.06.201 5r .

Szczegółclwych illfbrr-nac.ii dotyczących clgłoszenia udzie|a Pani Aneta Czpio|ate|.221785-65-82

wcw. 14

Dane rv/s clfer1y oraz, z.ałączn ików dostępl]e na strclnie www'leoncill 'pl oraz wwrv'bip'|eoncin.p|

ZaĄącznik nr l - Krvestionariusz osobor,vy

Załączntk ru.2 - Ośrł'iadczenic o niekaralności

Załącznik rrr 3 * oświadczerrie o niekaralności za przestępstwo skarbowe

Zatącznik lll 4 - Oświadczenie - zgoda lla przetwarzanie danycir

wÓst c INY
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