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na stanowiska nauczyciela wspomaga.i4cego nauczyeieln gtrzerrisziroip

Dyrektor Szkoty Podstawowej im. marsz. Jlzefa Pilsudskiego w Dzierzgowie oglasza
nab6r na stanowiska naucryciela wspomagajqcego nauczyciela przedszkola * p.lty-
wymiarze czasu pracy. Wybrane osoby zostan4 zatrudnione w ramach prolettu
"Maluch na starcie" wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spolecznego.

Liczba wolnych miejsc pracy: I

l. Przedmiot naboru:
a) Stgnowisko: nauczyciel wspomagaj qcy navczyciela przedszkola.
b) Miejsce wykonywania pracy:

o Punkt Przedszkolny w Dzierzgowie z siedzibqw budynku Szkoly Podstawowej w
Dzierzgowie.

c) Wynagrodzenie wsp6lfinansowane bEdzie przezrJnip
Europej skiego Funduszu Spolecznego;

Europejsk4w ramach

d) Okres zatrudnienia: od lczerwca2}l4 do 30 czerwca2}ll;
e) Podstawa zatrudnienia: umowa o pracg na czas okreslony,.pelen wymiar.

2. Wymagania niezbpdne (na wskazanym stanowisku pracy):
a) posiadanie pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniazpraw publicznych,
b) niekaralnoS (, za przestEpstwo popelnione umySlnie,
c) wyksztalce nie W Lsze p e dago giczne z terupia pedago giczn4
d) stan zdrowiapozwalaiqcy nazatrudnienie na w/w stanowisku
e) mile widziane doSwiadczenie zawodowe.

3. Wymagania dodatkowe:
a) latwoSi nawiqzywania i podtrzymywania przyjaznych oraz konstruktywnych relacji z

dziedmi,
mi I e wi dziane zdo lno S ci plastycz ne, mvzy czne, or ganizac yj ne,
umiejEtnoS(, pracy w zespole
kreatywno s6 i umiej ptno s6 samodzielne go podej mowan ia decy zji;
odpornoSi na stres;
obowiqzkowoS6, rzetelnoSd.
Przestrzeganie przepis6w ustawy z dnia 29 sierpni a 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z pofun. zm.) orcz rozporuqdzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunk6w techni cziych i
organizacyinych; jakim powinny odpowiadad urzqdzenia i systemy informatyczne
sluzqce do przetwarzania danych osobowych (Dz. u. Nr 100, poz. l0i4).

Zapoznanie sig oraz stosowanie zasady r6wnoSci plci obowi qzujqcej w projektach
wsp6lfinansowanych z Europej skiego Funduszu Spolecznego.
utrzymywanieczystoSciwpowierzonychpomieszczeniach.
wsp6lpraca z kierownikiem ds. merytorycznych projektu orazkoordynatorem projektu
stosowanie siq do regulaminu projektu i regulamin6w obowi4zuiacych w punkcis
Przedszkolnym



1) informowanie o zaobserwowanych nieprawidlowoSciach i/lub problemach, kt6re
wystqlily w trakcie realizacji projektu

3. Zakres wykonywanych zadari na stanowisku:
Do zakresu obowi4zk6w nauczyciela wspomagaj4cego nauczyciela przedszkola bgdzie
nalelaNo'.

a) praca w punkcie przedszkolnym w okresie jego funkcjonowania (8 godzin dziennie)
or az b ezp oSrednie pr ze d i po zakoric zeniu zai qc,

b) wspieranie nauczyciela przy wykonywaniu codziennych obowi4zk6w dotyczqcych
opieki nad dzielmi,

c) odpowiedzialnoSi za Zycie, zdrowie i bezpieczefrstwo powierzonych opiece dzieci w
czasie przebywania dzieci w Punkcie Przedszkolnym,

, d) przestrzegarrie regulaminu Punktu Przedszkolnego oraz procedur obowi4zuj4cych w
Punkcie Przedszkolnym, szczeg6lnie procedury odbioru dziecka z plac6wki,

e) Scisla wsp6lpraca z koordynatorem projektu oraz rodzicami dzieci,

0 dbanie o stan techniczny sprzgtu zgromadzonego w Punkcie Przedszkolnym (meble,
zabawki, pomoce, sprzEt RTV etc.)

3. Wymagane dokumenty:
1. zycigg:ys (CV),
2. list motyr,vacyjny,
3. dyplomy ukofrczenia studi6w, Swiadectwa ukofczenia szk6l potwrerdzalqce zdobyte

wyksztalcenie lub ich odpisy,
4. inne dodatkowe dokumenty poSwiadczaj4ce inne posiadane kwalifikacje

i umiejgtnoSci,
5. zaswiadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalaj4cym na pracQ na stanowisku

nauczyciela,
6. informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub

przestgpstwo popelnione umySlnie,' 
7. oSwiadczenie o tym, 2e nie toczy sig przeciwko nauczycielowi postEpowanie karne lub

dyscyplinarne, lub postgpowanie o ubezwlasnowolnienie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne naIe?y sklada6 w zamknigtej kopercie
w sekretariacie UrzEdu Gminy w Dzierzgowie adres: ,,Urzqd Gminy Dzierzgowo, ul.
Tadeusza KoSciuszki l, 06-520 Dzierzgowo z dopiskiem: ooNab6r na stanowisko
nauczyciela wspomagaj4cego naucryciela przedszkola w ramach projektu pn. ,oMaluch
na starcie'o ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu
Operaryjnego Kapital Ludzki 2007-2013'oo w terminie do dnia 26.05.2014r do godz.
09:00.

Informacja o wyniku naboru bEdzie umieszczona na stronie intemetowej
www.dzierzgowo.pl otaz na tablicy informacyj nej w siedzibie Urzqdu Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg6lowe CV (z uwzglpdnieniem
,dokladnego przebiegu kariery zawodowej), powinny by1 opatrzone klauzul4: WyraZam zgodq
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbpdnych 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 poLn. zm.) oruz ustaw4
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz4dolvych (Dz.U. 22008r. Nr 223 poz. 1458
ze zm.\,

oSwiadczenie o niekaralnolci za


