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Stupsk, dnia 08.08.2018r. 

GMINA STUPSK 

06-56 1 SlUpsk 


ul. H. Sienkiewicza 10 
REGON 130178456, NIP569- 17.... 7.04~ Nab6r na stanowisko: 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego 

Gmina Stupsk ogtasza nabor na stanowiska nauczyciela wychowanja pnedSlkolnego w pelnym 
wymrarze czasu pracy. Wybrane osoby zostanij zatrudnione w ramach projektu "Aktywne 
przedszkolaki w Gminie Stupsk" wspotfTnansowanego w ramach Osi priorytetowej X "Edukacja dla 
rozwoju regionu", Dziatanie 10.1 "Ksztafcenie i rozw6j dzieci i mtodziezv", Poddziatanie 10.1.4 
"Edukacja Przedszkolna" Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa MazQwieckiego na 
lata 2014-2020 

Liczba wolnych miejsc pracy: 4 

1. Przedmiot naboru: 

aJ 	 SlanQwisko: nouczycieJ prowadzqcy - nauczyciel wychowania przedszkolnego; 

b} 	 Miejsce wykonywania pracy: 

• 	 Punkt Przedszkolny w Stupsku z siedzib<l w Szkole Podstawowej w 5tupsku · dwa miejsca 
pracy; 

• 	 Punkt Przedszkolny w Wyszynach Koscielnych z siedzib<l w 52.kole Podsta wowej w 
Wyszynach Koseielnych - jedno miejsee pracy; 

• 	 Punkt Przedszkolny w Morawach z siedzib~ w Szkole Podstawowej w Morawaeh - jedno 
miejsce pracy, 

c) Wynagrodzenie wsp61finansowane b~dzie przez Unit: E uropejsk~ w ramach Europejskiego 
Funduszu Spo tecznego; 


d) Okres zatrudnienia: od 3 wrzesnia 2018r. do 30 czerwca 2019r.; 


e) 	 Podstawa zatrudnienia: umowa 0 prac~ na ezas okreslony na podstawie ustawy Kodeksu 
Pracv. pelny wymiar (40 godz. tygodn iowo) 

2. Wymagania niezbEl!dne (na wskazanym stanowisku pracy): 

a) 	 obywatelstwo polskie; 
b) 	 wyksztalcenie zgodne z ralporl~dzeniem Ministra Edukaeji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. 

w sprawie slc2.eg6lowych kwalifikacji wymaganych ad nauczycieli (Oz. U. z 2017r . po~ . 1575). 
rozporzqdzeniem Ministra Edukacj i Narodawej 1 dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy 
programowej wyehowania przedszkolnego oraz ksztatcenia og61nego w poszczeg61nych typach 
szk61 (D~ . U. z 2012r. paz . 977); 

c) doswiadc2.enie zawodowe - co najmniej 2 lata na podobnym stanowisku; 

d) posiadanie pelnej zdolnosci do ezynnoki prawnych i korzystania z praw publieznych; 

e) niekaralnosc za przest~pstwo popelnione umyslnie; 

f} nie toczy si~ przeciwko nauczycielowi POsl~powanie karne lub dyscyplinarne. lub 


post~powanie a ubezwlasnowotnienie; 
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gl 	 spelnianie warunk6w zdrowotnych niezbt:dnvCh do wykonywa nia zawodu; 
h) 	 kreatywnosc, umjej~tnosc podejmowania decyzji; 
i) 	 zdolnosc i otwarto~c na komunikowanie sit: w srupie pracawniczej i poza nlet; 
j) 	 poczucie odpowiedzialnosci; 

k) 	 znajomo~c i obstuga programow komputerowych: pakietu MS Office, umiejt:tnosc korzystania 

2 poczty elekHonicznej, Internetu; 
I) 	 wysoka kultura osobista i komunikatywnosc; 
m) 	 umiej~tno~c pracy w zespole; 

3. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku: 

a) 	 Przygotowanie autorskiego programu realizacji podstawy programowej w przedszkolu na 
okres trwania projektu ad wrzesnia 2018 r. do czerwca 2019 r. oraz konspekty zaj~c na kaidy 
d~ien pracy; 

b) 	 Realizacja podslawy programowej okreslonej rozporzqdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 14 lutego ~017 r. (Oz. U. z 2017 r. paz. 356) 

c) 	 Organizacja swobodnych zaj~c dla dzieci np.: sportowych, plastycznych; 
d) 	 Opieka nad dziecmi; 
e) 	 Informowanie rodzicow 0 post~pach rozwoju dziecka; 

f) 	 Ookonywanie ewaluacji pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekunczej oraz dokonanie 
ewaluacji osiqgni~c rozwojowych dziecka pod k'l.tem rozwoju postaw, umiej~tnoki i poziomu 
wiedzy, w tym, w zakresie re zultat6w wSkazanych w projekcie; 

g) 	 Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej; 
h) 	 Prowadzenie dokumentacji projektowej nauczyciela zgodnie I wytycznymi Koordynatora 

Projektu oraz Kierownika ds. merytorycznych; 
i) 	 wsp61praca z Kierownikiem ds. merytorycznych projektu oraz Koordynatorem Projektu; 

4. Wymagane dokumenty: 

1. 	 iyciorys (CV); 
2. 	 list motywacyjny; 
3. 	 kwest ionariuSz osobowy; 
4. 	 kopie swiadectw pracy; 
S. 	 kopie dokument6w potwierdzaj'l.cych wyksztalcenie. kwalifikacje i stai pracy; 
6. 	 kopie zaswiadczen 0 ukorkzonych kursach i szkoleniach; 
7. 	 oswiadczenie 0 niekaralnosci za przesl~pstwo umyslne lub umyslne przestl;:pstwo skarbowe; 

8. 	 oswiadczenie 0 pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz ko rzystan ia z pelni praw 


publicznych; 


9. 	 oswiadczenie 0 braku przeciwskazan do zatrudnienia na okreslonym stanowisku; 

10. o$wiadczenie a wyraieniu zgody na prze twarzanie danych osobowych; 

11. oswiadczenie 	 0 tym, ie nie to czy siE: przeciwko nauczycie lowi post~powanie karne lub 
dyscyplinarne, lub postl;:powanie 0 ubezwlasnowolnienie; 

Wymagane dokumenty aplikacyjne naleiy skladac w zamknil;:tej kopercie w sekreta riacie Urzl;:du 
Gminy w Stupsku adres: "Urzqd Gminy Stupsku, ul . H. $ienkiewicz3 10, 06-561 Stupsk z dopiskiem: 
"Nab6r na stanowisko nauczyclela wychowania przedszkolnego w . .,,,.,, (wpisac odpowiedni Punkt 
przedszkolnvl" w terminie do dnia 17.OS.201Sr do godz. 10:00. 
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Informacja 0 wyniku naboru bE:dzie umieszczona na stronie internetowej www.stupSk.pl 
www.stupsk.bipgmina.ploraz na tablicy ogloszen w UrzE::dzie Gminy w Stupsku. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg610we CV (z uwzgl~dnienjem dokladnego 
przebiegu kariery zawodowej), powinny bye apatnone klauzulct: Wyrai am zgod~ na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych W ofercie pracy dla potrzeb niezb~dnyc h do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustaw~ z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Oz. U. z 2016r., 
poz. 922 z p6in. zm.) oraz ustawCj z dnia 21listopada 2008 r. 0 pracownikach samon.qdowych (Dz.U. z 
2018( ., poz . 1260 ze zm .) 
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