oGŁoszENlE o NABoRZE

NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Wojt Gminy Fałkow
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko Pracy
w Urzędzie Gminy w Fałkowie, u|. Zamkowa 1 A,26.260 Fatkow
(2 etaty - Punkt i'rzedszko|ńy w Fałkowie, 1 etat - Punkt Przedszkolny w Czermnie)

1'

Stanowisko iwvmiar czasu pracv: Pracownik/-czka przedszko|a do prowadzenia zajęÓ
pt.:
dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych z dziecmi w wieku 3-6 |at w ramach Projektu
Akademia pzedszkolaka w Gminie FałkÓw - pełny etat

2.

Wvmaqania niezbedne:

r.
(zgodnie z ,,Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009
szkoł i
określenia
oraz
nauczycie|i
od
w"sprawie śzczegotóWych kwa|ifikacji wymaganycll
Iub
wykształcenia
wyzszego
m.ających
nie
ńypadt<ów, w któ'rych ńozna zatrudńic ńauczycieli
poz.
j.
r.,
uńończonego zakładu kształcenia nauczycie|i'' ((t. Dz' U. z2015

1264)):
1. Ukończone studia magisterskie na kierunku (specja|ności) zgodnym znauczanym
przed m iotem ub prowadżonym i zajęciam i oraz posiad anie przygotowania
I

pedagogicznego, lub
). uxónćzoneśtudia pienłszego stopnia na kierunku (specja|noŚci) zgodnym znauczanym
przedmiotem Iub prowadzonymi zajęciami oraz posiadanie przygotowania
pedagogicznego, lub
b. ur.ónć.oneśtudia wyŻsze na kierunku, którego zakres określony w standardzie
ksztatcenia d|a tego kiórunku studiow w grupie treścipodstawowych i kierunkowych
obejmuje treŚci niuczanego przedmiotu Iub prowadzonych zajęć oraz posiadanie
przygotowania pedagogicznego, lub
4' Ukończone studiiw:yz"," ńa kierunku specjalności innym niz wymienione w pkt, 2 i 3,
a ponadto ukończone śtuoiapodyplomowe Iub kurs kwalifikacyjny w zakresie.nauczanego
pzedmiotu |ub prowadzonych za)ęi oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego, |ub
b. Ukoń.'ony zakład kształcenia nauczycie|i w specja|ności odpowiadającej nauczanemu
przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom, Iub
pkt. 5,
b. Ukoń"'ony zakład kształcenia nauczycie|i w specja|nościinnej niż wymieniona w
przedmiotu
|ub
a ponadto ukończony kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego
prowadzonych zajęc' Iub
przygotowującej do
7' Ukończone studia wyŻsze na kierunku ,,Pedagogika'' w specjalności
pracy z dziecmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, lub
przygotowującej do pracy
b. uńonczony zakład ksziałcenia nauczycie|i w specja|ności
z dziecmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym,
9. NiekaralnośÓ za przestępstwa popełnione umyś|nie,
pełni praw pub|icznych.
10. Pełna zdo|nośÓ do czynnoŚci.prawnych orazkorzystaniaz
rno-epidem io|og icznych.
1 1 . Aktua| n a ksiąieczka źd rowi a do ce|ow sanita
na
stanowisku pracownika|czki przedszko|a w
zatrudnienie
12. Stan zdrowia pozwaIający na
pracy o zdo|ności do pracy na
medycyny
grupie 3-5 |atkow - zaświadczenie|ekarza
powyzszym stanowisku.

3.

Wvmaqania dodatkowe:

1. MobilnośĆ i dyspozycyjność,
2. UmiejętnoŚÓ pracy w żespo1e i szybkiego podejmowania decyzji'

organizacyjne, systematycznoŚć,
3. KomunikatywnośÓ, kreatywność, zdolnoŚci
uzdolnienia PlastYczne.
4. Cierp|iwośÓ oraz odpornośÓ emocjonaIna,

WYMAGAN|APoZĄDANEzW|ĄzANEzESTANoW|SKIEM:
W pracy z dziećmi
1. Doświadczenie zawodowe (udokumentowane)

w wieku
(min'
3 lata)'
przedszkolnym metodami przeznaczonymi dla tej.grupy wiekowej
m u |ti med ial nych środków
2' U m iejętnosc próńadzenia zajęć = *yko,.ystańióm
nauczania.
pakietu MS office, umiejętnośÓ
3. ZnajomośÓ i obstuga programow komputerowych:
korzysia n a z poczty elektro n icznej, nternetu'
4. ZnĄomośÓ języka angielskiego. '
prowadzeniu zajęć z języka
5. Doświadczenie zawodowe (udokumentowane) w
angielskie go z dziećmi w wieku przedszkolnym.
I

i

1.RealizacjazajęćzgodniezRozporządzeniemMi.l:.1?^5*f.j:^)arodowej
zdnia2T'08'2012r'Wsprawiepodstawy.programowe!^wychowania
05.2015 r,
przedszko|nego o(az Rozporządzenia YĘN . 9:1^..30 wychowania
pod stawy p rog ramowej
.
zm ien iaj ąceg o rozpo rządzenie w sprawie
równości płci
przedszko|nego z eiementami propagującymi zasadę

2'

itolerancji.;
miesiąca poprzedzającego
terminowe sporządzanie - do 25 dnia kazdego
planÓw zajęć W oparciu
miesiąc rea|izacji realizowanie miesięcznyóh
w-w
wybrany piogr"* wychowania przedszkolnego zgodn.y..
będą
oraz własnych materiałów, ktÓre
Rozporządzenień
równości
zachowania
wykorzystywane podczas pl.o*"d,onych zaję Ć oraz

o

i

z

MEN

i|ości
3. i',S.l,l|,".," zajęc dydaktyczno-wychowawczo-oiiekuńczych..,w
(3-6 lat) zakwalifikowanymi do
dziennie z dziecmi w wieku przeośztolnym
8h

4'
5.

6'

potrzeb;
udziału w projekcie, dostosowanych do ich indywidualnych
treŚci, form i metod zajęć do moz|iwości rozwojowych

odpowiedni dobor

dzieci;
wykazywanie się inicjatywą
dobor atrakcyjnych tematÓw i |iteratury dla dzieci,
tworczą;.
spońowych, p|astycznych,
organizacja swobodnych za1ęć d|a dzieci, np.:
w czasie wo|nym od zajęć
organizacju *vti""'"t. i i'p'ó) oko|icznościowych

z Podstawy Programowe1;
podczas prowadzonych zajęÓ;
' iapewnieńie op.ieki
dziecjom W powierzonym oddziale,
8. zapewnienie pełnego bezpieczeństwa,wycieczek;
; ty' organizowan|ch w ramach zajęć prow^adzonych zajęc;
9. poprawnośÓ meryto ryczna l metodyózna
,l0.indywidua|izaĄa oddziatywań opańa na znajomoŚci moŻliwościi potrzeb
dzieci;
11.tworzenieodpowiednichwarunkÓwisytuacjiwychowawczychwce|u
ia rozwoj u dziecka
n ia d ośwjadczen, stym u lowan
rozwijan ia, *ioog
"."n ie działan p rozd rowotnych
1 2' n lc1ńan ie i wd riza

7

;

i

;

13.

tempa
efektywne wykorzystanie czasu prowadzonych zajęÓ (dostosowywanie
zajęć,
zaięć ao rnoźti*oś"idzieci, włączanie dzieci do wspÓłorganizowania
itp.);

zaciekawienia
14.podmiotowe traktowanie uczestnikow zajQć, wykorzystywanie
iaktywnościdziecka;
15. respektowanie Praw dziecka;
,16'stwarzanie okazji do pokonyłvania trudnościi radzenia sobie przez dziecko w
sytuacjach nowYch;
t z. uinie16ne rozwiązywanie konf|iktów dziecięcych;
o akceptowa nego przez rod ziców
1 8. wyp racowan ie'y't"' u wych owawczeg
(system kar i nagrod' system norm i zasad obowiązujących w grupie);
na kwestię równości płci,
19. ksztattowanie Świadomości oraz wraŻliwości dzieci
niepełnosprawnośÓ
-^|.. poznan|e
na celu
20' prowadzenie obsenruacji pedagogicznych " m.ających
tych
zabezpieczenie potrzeb .o.*ojońych dzieci oraz dokumentowanie

istereotypy'

I

obsenvacji;
dziennikow za!ęc,
21.prowadzenie i biezące uzupełnianie dokumentacji, w tym:
przez
list obecnoŚci oraz ińnej dokumentacji zgodnie zwzoramiprzekazanymi

przełozonego;
osiągnięĆ rozwojowych pod
22' monitorowanie i ewaluacja postępów dzieci oraz
kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy;
na zaięcia;
23.wspotp raca zrodzicami i opiekunami dzieci uczęszczĄących
projektu ce|em
24'wspołpraca z personelem zarządzającym 'oraz dydaktycznym
projektu;
realizacji zamićrzonych działań i-osiągnięcia zap|anowanych ce|Ów
prowadzeniem zajęć
25.gromad2enie i archiwizowanie dokuńeniacji związanej z
(m.in' zdjęć, prac uczestnikow);
w umowie i regulaminow
26. stosowanie się do zakresu zadań WyszczegÓ|nionych
obowiązujących w placowce;
kobiet i męŻczyzn
27 'przestiz"bińi" *yiy.'ny.h dotyczących równości szans
oraz tolerancji;
28' przestrzeganie przepisów i zasad bhp i przeciwpozarowych;
w tajemnicy
29.dbałośÓ o dobń p|acowki, ochrony jej mienia oraz zachowania
informacji, ktoryc|r ujawnienie mogłoby narazić kogoko|wi9Ę na szkodę;
30'wykonyńanie śwoiinobowiązkow z na|eŻytą starannościąW Wyznaczonym

czasie
31"przestrzeganieirea|izaĄapo|eceńkadryzarządzĄącejprojektem'

3.

4.

;#fi ;ff ;ffiil;;ilit.iiłJ*t"sowanydołT::!::::J.::T^:^ł:"":3:Tł;]']
nle jest narazona na występowanie uciąz|iwych
ffi:;";##;{ilłffiil6;ńr<u
pracy.
i szkod|iwych warunkóW
_ przeciętnie 40 godzin
samodzielne stanowisko pracy, czas pracy: pełen wymiar
tygodniowo.
be-zpośrednikontakt zdziecmi i ich rodzicami, wysiłek umysłowy.

6.

Wvmaqane dokumentv:
zatrudnienie - wedtug Wzoru
1. Kwestionariusz o'ou--*v d|a osób ubiegających się o
stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia;

2. List motYwacYjnY;
załącznik nr 2 do
3. oświadczenie o.niekaralności - według Wzoru stanowiącego

ogłoszenia;
4. oŚwiadczenie o korzystaniu w pełni z praw pub|icznych - według Wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia;
5' Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentua|nie dodatkowe
kwalifikacje (kursy, szkolenia, warsztaty);
6. Zaświadczenie |ekarza medycyny pracy o zdo|noŚci do pracy na powyzszym
stanowiskU oraz kserokopia aktualnej ksiązeczki zdrowia,
9. Zyciorys - curricu|um vitae _ własnoręcznie podpisany.

_

WSZYSTKIE KSEROKOPIE POWINNY BYC POTWIERDZONE ,,ZA
z )RYGINAEEM" )RAZ )PATRZ)NE DATĄ l PoDPlsEM osoBY
WNl o 3KUJ ĄCEJ o ZATRU DN EN E.
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzu|ę: ,,Wyrazam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy d|a
UWAGA

ZGoDNosC

I

l

rea|izaĄi procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.22016 roku, poz.922).

pótrzeb niezbędnych

do

osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedtożenia oryginału aktua|nego
,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego

7.

Wvmaqane dokumentv aplikacvine na|eiv składaÓ:
Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00; lub
260 Fałków (|iczy się data wpływu do Urzędu)

Termln sktadania ofeń upĘwa z dniem 18.08.2017r. do godz.l3.00.
(decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w'Fałkowie)

ofeńy na|eŻy składać wyłącznie w zamkniętych kopeńach z podanym adresem
zwrotnym, z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko PRACOWNIKN-CZKI
PRZEDSZKOLA w ramach realizacji projektu Akademia przedszkolaka w Gminie
Fałkow,,.

Ap|ikację, ktore wpłyną do

Urzędu po wyzej

okreś|onym terminie |ub nie będą

zawierały komp|etu dokumentów nie będą rozpatrywane.
*
Dopuszcza się/N.łe4epuszeza-sę moż|iwośĆskładnia ap|ikacji przez obywate|i Unii
Europejskiej oraz obywate|i innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych
Iub przepisów prawa wspó|notowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Kandydaci, ktorzy spełnią wymagania formaIne zostaną zaproszeni drogą

telefoniczną na rozmowy kwaIifikacyjne w wyznaczonym terminie.

Komisja rekrutacyjna dokona oceny spełnienia przez kandydatow wymagań
forma|nych oraz wyników rozmowy kwa|ifikacyjnej i sporządzi protokoł końcowy
dokumentujący przebieg konkursu'

|nformację o wynikach naboru wraz z uzasadnieniem upowszechni się na stronie
internetowej Biu|etynie |nformacji Pub|icznej Gminy Fałkow oraz na tab|icy ogłoszeń Urzędu

Gminy w Fałkowie, najpÓŹniej w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata
a|bo zakoń czenia postępowania konkursowego, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło
do zatrudnienia zadnego kandydata.

Z wybranymi w toku konkursu kandydatami zostaną podpisane umowy o pracę

na

czas okreś|ony.

Wskaznik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Fałkowie
W miesiącu poprzedzającym datę upub|icznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisow
o rehabi|itacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest nizszy
niŻ 60/o,

Pracownik podejmujący po raz pien,vszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym
kierowniczym stanowisku urzędniczym, W rozumieniu przepisówań., 16 ust.3 ustawy zdnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz' U. z 2016 r', poz' 902),
obowiązany jest odbyc słuzbę przygotowawczą, o ktorej mowa w ań. 19 ww. ustawy.
Informacje o kandydatach, ktorzy zgłosiIi się do naboru, stanowią informację
pub|iczna w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym,
okreś|onymi w ogłoszeniu o naborze. Podstawa prawna: ustawa zdnia 21 |istopada 2008r. o
pracownikach samorządowych (Dz" U. z2016r., poz.902),
Uwaga. W związku z Wymaganymiw ogłoszeniu dokumentami:

1'

Zaświadczenie lekarskie o zdo|noŚci do pracy

2'

Kopia ksiąŻeczki zdrowia,

dopuszcza się mozliwośÓ złoienia oświadczenia o dostarczeniu w/w dokumentow
dopiero przed podpisaniem umowy o pracę.
Do pobrania:

ogłoszenie o naborze
Zalącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie o niekara|ności
Załącznik nr 3- oświadczenie o pełnym korzystaniu z praw pub|icznych
Załącznik nr 4- oświadczenie o poŹniejszym dostarczeniu dokumentow
I

j

i

I

Fałkow. dnia 04.08,2017r.
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He+rtk Konieczny

