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Naber na stanowisko: 

Asystent nauczyciela wvchowania przedszkolnego 

Gmina Stupsk agtasza nab6r na stanowiska asystenta nauczyciela wychowania przedszkolnego w 
pefnym wymiarze czasu pracy. Wybrane osoby zostan" zatrudnione w ramach projektu "Aktywne 

przedszkoraki w Gminle Stupsk" wsp6tfinansowanego w ramach OSI priorytetowej X "Edukacja dla 
rOlwoJu regionu", Oziatanie 10.1 " Ksztakenie i rozw6j dzieci i mtodziezy", Poddziatanie 10.1.4 
"Edukacja Przedszkolna" Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Malowieckiego niil 
lata 2014-2020 

Uczba wolnych miejsc pracy: 5 

1. przedmiol naboru: 

oj Stanowisko: osystent nauczyciela wychowon;a przedszkolnego; 

b) Miejsce wykonywania pracy: 


• 	 Punkt Przedszkolny w Stupsku z siedzibCi przy Szkole Podstawowej w Stupsku - dwa 
miejsca pracy, 

• 	 Punkt Przedszkolny w Wyszynach Koscielnych z siedzib<l w Szkole Podslawowej w 

Wyszynach Koscielnych· jed no miejsce pracv, 
• 	 Punkt Przedszkolny w Morawach z siedzibq W Szkole Podstawowej w Morawach - dwa 

miejsca pracy. 
c) Wynagrodzenie wsp6tfinansowane bE:dzie prze z Unj~ Europejsk'l w ramach Europejskiego 

Funduszu Spolecznego; 


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


e) 	 Podstawa zatrudnienia: umowa 0 prac~ na Clas okreslony na podstawie ustawy Kodeksu 
Pracy, pelen wymiar (40 godz. tygodn iowo) 

2. Wymagania niezbedne (na wskazanym stanowisku pracy): 

a) obywatelstwo polskie; 

b) posiadanie pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych i korzystania z praw publicznych; 

c) niekaralnosc za przest~pstwo popelnione umysln ie; 

d) stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na w/w stanowisku; 

e) mile widziane doswiadczenie zawodowe; 


3. 	 Wymagania dodatkowe: 

a) preferowane wyksztalcenie wyisze z przygotowaniem pedagogicznym. Kwalifikacje do 
nauczania w edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej; 

b) latwosc nawiqzywania i pOdtrzymywania przyjaznych oraz konst ruktywnych relacji z dziecmi; 
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C) mile widziane zdo!nosc1 plastycwe, muzyczne, organi,acyjne; 

d) umiej~tno5t pracy w zespo!e; 

e} kreatywrlO.sc i umiei~tnosc samodzie!nego pOdejmowania decyzji; 

fJ odporf1oSC na stres; 

g) obowiqzkowosc, rzete!nosc; 

h) Przestrzeganie pn:episow llstawy z dnla 29 sierpn;a 1997 r, 0 ochronie danych osobowych {Dz, 


U. z; 2016L, poz. 922 z pozn. 2m.} oral rozPO(2.qdlCnia Ministra Sprow Wewnlitrlnych i 
Administracji z dn!s 29 kwietnia 2004 (, W sprawie dokumentacji przetwarzania danych 
osobowych oral warunk6w technkmych j organizacyjnych, jakim powinny cdpowiactac 
urzqdzenia i systemy informatycme sluiqce do przetwarzania danych osobowych {Dz, U, Nr 
100, poz, 1024); 

i) 	 zapoznar.i€ si~ ora, stosowanie "sady row no sci plci ohowi,wj,cej w projeklach 
wspdffinanscwanych l Europejskicgo Funduszu Spolecznego; 

j) wspotpraca z Kierownildem ds, mcrytorycmych projektu o(az Koordynatorem Projektu; 
kj stosowanie sit;: do regulaminu projektu i regulamin6w obowiqlUjqcych w Oddziale 

Przedszkolnym, 

Ii 	 informowanie 0 zaob,erwowanych nieprawidlowosciach ijlub problemach, 'tore wyst,pily w 
trakde rea!izacji projektlJ; 

4, 	 Zakres wykQnywanych zadan oa stanowisku: 

aJ prat:? IN punkde- przedszkolnym W okresie jego funkcjonowania {8 godzin dziermie) oral 

be2posrednio przed j po zakonC20oiu laj~c; 
b) wspieranie nauczycie!a przy wykonywaniu wdziennych obowi~lk6w dotycz.:jcych opieid nad 

dziecmi; 
c) odpowiedzia!nosc;;:a zyeie, (drew!e i bezpieczenstwo powierzonych opie:ce d?ieci W C.J:asle 

przebywania dzieci w Punkcie Prwdslko!nym; 
d) przesnzeganie regulaminu Punktu Przedszkolnego oraz pr(Jcedur obowi~zujqcych iN Oddziale 

Przedszko!nym, szcleg61nie p(ocedury odbioru dziecka 1 plac6wki; 
e) seisla wspotpraca znauczycielem, Kierownikiem ds, merytorycznych, Koordynatorem Piojektu 

oraz rodzicami dzieci; 
t1 dbanie 0 stan techniczny sprz<qtu zgromadzonego w Oddliale Przedszkolnym (meble, zabawki, 

pomoce, sprziit RTY etc); 

5. 	 Wymagane dQkumenty: 

1, 	 iyciorys iCV); 
2. 	 !1st motywacyjny; 

3. 	 kwestionariuSlosobowy; 
4. 	 kopie swiadectw proCy; 
5. 	 kopie dokument6w potwierdzaj<1cych wyksztakenie, kwalifikaqe i stat pracy; 
6. kopie zaswladczen 0 ukoncwnych kursach i szkoleniach; 

7, oswiadczenie 0 ntekara!nosci La przest"ipstwo umys!ne lub umyslne prlest~p5two s-karoowe; 


8. 	 oswiadczenie 0 pelnej zdo!nosd do cZYrlrlosci prawnych or<);{ korzystania z pellii praw 


publicznych; 


9. 	 oswiadczenie 0 braku przeciwsKanr\ do zatrudnienia na okreslonyrn stanowisku; 

10. 	Q5wiadczeni€ 0 vl'{raienlu l80dy nC! prletwar lanh? danych osobowych; 
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http:kreatywrlO.sc
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Wymagane dokumenty aplikacyjne naleiy skladac w zamkni~tej kopercie w sekretariaCie Urz~du 

Gminy w Stupsku adres: "Urz<td Gminy Stupsku, ul. H. Sienkiewicza 10, 06·561 Stupsk z dopiskiem : 
"Naber na stanowisko asystenta nauclyclela wychowania przedszkolnego w ........ (wpisac 
odpowiedni Punkt przedszkotny)" w terminie do dnia 17.08.2018r do godz. 10:00. 

Informacja 0 wyniku naboru b~dlje umieszClona na stronie internetowej www.stupsk .pl 
www.stupsk.bipgmina.ploraz na lablicy ogloszen w UrzE:dzie Gminy w Stupsku. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: li st motywacyjny, szczeg610we CV (z uwzgle::dnieniem dokladnego 
przebiegu kariery zawodowej), powinny bye opatrzone klauzu lq: Wyra iam zgod~ na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych W ofercie pracy dla potrzeb niezb~dnvch do reali zacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustaw<j Z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Oz. U. z 2016(., 
poz. 922 z pain. zm.) oraz ustaWq z dnia 211istopada 2008 r . 0 pracownikach samo(zqdowych (Dz.U. z 
2018r. , poz. 1260 ze zm.) 
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