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Nab6r na stanowiska nauczyciela wychowania przedszkolnego

- nauczyciel staiysta

,Dyrektor szkoty Podstawowej im. marsz. J'zefa Pilsudskiego oglasza nab6r na

stanowiska nauczyciela wychowania przedszkolnego (naucryciel starysta) w pelnym

wymiarze czasu p"u.y. fuybrane osoby zostan4 zatrudnione w ramach projektu
,,Maluch na starclie" wsp6ifinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego X'unduszu Spolecznego.

Liczba wglnych miejsc PracY: 1

1. Przedmiot naboru:
a) Stanowisko: nauczyciel prowadz4cy - nauczyciel wychowania przedszkolnego (nauczyciel

staZysta);
b) Miejsce wYkonYwania PracY:

o punkt przedszkolny w Dzierzgowo z siedzibqw budynku Szkoly Podstawowej w

Dzierzgowie
c)Wynagrodz-eniewsp6lfinansowanebgdzieptzezlJnigEuropejsk4wramach

Europej skiego Funduszu Spolecznego ;
d) okres zatrudnienia: od lczerwca2}l4 do 31 czerwca2}l';

e) Podstawa zatrudnienia: umowa o pracQ na czas okreslony.

2. Wymagania niezbgdne (na wskazanym stanowisku pracy):

uj po".iud*i. petnej zdolnoSci do ciynnoSci prawnych i korzystaniazpraw publicznych,

Uj niet<arat nos6 taprzestqpstwo popelnione umySlnie,
c) nie toczy siE pireciwko nauczycielowi postqpowanie karne lub dyscyplinarne, lub

postgpowanie o ubezwlasnowolnienie,
a) wyksztalcenie zgodne z rozporuqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12

marca2009r. w Jprawie szczeg6lowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli otaz

okreslenia szk6l i wypadk6w, w kt6rych mozna zatrudnial nauczycieli niemaj4cych

1rryzszego wyksztalcettiu t.tU ukot'rczonego zak<Nadt ksztalcenia nauczycieli (Dz. U. z

2013r. por. iZOl1, rozporzqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z.dnia 27 sierynia

2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz

ksztalcenia og6ltr"go w poszczeg6lnych typach szk6l (Dz.IJ. 22072r. poz.977)

b) doSwiadczenie' 
") 

przeslrzeganiepodstawolYych zasadmoralnych,
d-) spelniani. *utonkO* zdrowotnych niezbEdnych do wykonywania zawodu,

e) kreatywnoSi, umiejEtnoSi podejmowania decyzji,
ft zdolnoS6 i otwartoS6 na komunikowanie sig w grupie pracowniczej ipozani?,

g) poczucie odPowiedzialnoSci,
6 znajomoS6 i obsluga program6w komputerowych: pakietu MS Office, umiejqtnoS6

korzystania z poczty elektronicznej, Internetu,
b) wysoka kultura osobista i komunikatywnoSi,
c) umiejgtnoSt PracY w zesPole.



3. Zakres wykonywanych zadarfl na stanowisku:
a) Przygotowanie autorskiego programu realizacji podstawy programowej w przedszkolu

. na okres trwania projektu od czerwca 2014 r. do czerwca 2015 r. oraz konspekty zajg(:

b)

c)
d)
e)
f)

nakuizdy dzienpracy,
Realizacja podstawy programowej okreSlonej w zalqczniku nr. 1 do rozporzqdzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia23 grudnia 2008 r. (Dz. U. 22009 r. Nr 4 poz. 17)
w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedzialku do piatku,
Or garizacja swobodny ch zajg( dla dzieci np. : sportowych, plastycznych,
Opieka nad dziecmi,
Informowanie rodzic6w o postgpach rozwoju dziecka,
Dokonywanie ewaluacji pracy dydaktyczno-wychwawczo-opiekuriczej oraz dokonanie
ewaluacji osi4gniq6 rozwojowych dziecka pod kqtem rozwoju postaw, umiejqtnoSci i
poziomu wiedzy, w tym, w zakresie rezultat6w wskazanych w projekcie,

g) Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
h) Prowadzenie dokumentacji projektowej nauczyciela zgodnie z wytycznymr

Koordynatora proj ektu.
3. Wymagane dokumenty:

, I. Zycigrys(CV),
2. list ftotywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy,
4. dyplomy ukofczenia studi6w, Swiadectwa ukoriczenia szk6l potwierdzajqce zdobye

wyksztalcenie lub ich odpisy,
5. inne dodatkowe dokumenty poSwiadczajqce inne posiadane kwalifikacje

i umiejgtnoSci,
6. zalwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalajqcyr4.na pracQ na stanowisku

nauczyciela,
7. informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub oSwiadczenie o niekaralnoSci za

przestgpstwo popelnione umySlnie,
8. oSwiadczenie o tym, 2e nie toczy siE przeciwko nauczycielowi postgpowanie karne lub

dyscyplinarne, lub postEpowanie o ubezwlasnowolnienie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne nale?y skladad w zamkniqtej kopercie
w sekretariacie UrzEdu Gminy w Dzierzgowie adres: ,,Urz4d Gminy Dzierzgowo, ul. Tadeusz

,KoSciuszki 1, 06-520 Dzierzgowo z dopiskiem: ,,Nab6r na stanowisko naucryciela
prowadzqcego - nauczyciela wychowania przedszkolnego w ramach projektu pn.

,rMaluch na starcie" ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 2007-2013", w terminie do dnia 26.05.2014r do
godz.09:00.

Informacja o wyniku naboru bEdzie umieszczona na stronie intemetowej
www.dzierzgowo.pl otaznatablicy informacyjnej w siedzibie UrzEdu Gminy Dzierzgowo.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg6Nowe CY (zuwzglEdnieniem
dokladnego przebiegu kariery zawodowej), powinny byc opatrzone klauzul4: Wyrulam zgodq
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbqdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw4 z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p62n. zm.) oraz ustaw4
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz4dolvych (Dz.U. 22008r. Nr 223 poz.1458
zezm.\


