
Nab6r na stanowisko Wychowawcy Swietlicy Srodowiskowej w Ogrodziericu

Kierownik Swietlicy Srodowiskowej w Ogrodziericu

lgtasza nab6r na stanowisko . pracy - WYCHOWAWCA SWtEfltCy
SRODOWISKOWEJ W OGRODZIENCU - w wymiarze y2 etatu

1. Wymagania niezbgdne

ukoriczone studia wyZsze:

- na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca
socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, kt6rego program obejmuje
resocjalizacjq, pracg socjalnq, pedagogikg opiekurlczo - wychowawczq lub

- na dowolnym kierunku, uzupelnione studiami podyplomowymi
w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem
kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuhczo - wychowawczej,

- znajomoS6 akt6w prawnych dotyczqcych placowek opiekuriczo - wychowawczych,

- stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na ww. stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe

- do6wiadczenie w pracy z dzietmi,

- komun ikatywnoS6,

- umiejgtnoSi pracy w zespole,

- samodzielnoSc idobra organizacja pracy,

- umiejgtnoi;d obslugi komputera.

3. Zakres zadaf na stanowisku wychowawcy

- pomoc dzieciom w nauce,

- organizacja czasu wolnego, rozw6j zainteresowah, prowadzenie zajge tematycznych,
organizacja zabaw i zajgd sportowych,

- pomoc dziecku w radzeniu sobie z zyciowymi problemami, kryzysami (rodzinnymi,
zwiqzanymi z relacjami z r6wie6nikami, szkolnymi, itp.),

- rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekScie jego sytuacji rodzinnej,

-wsp6lpraca z innymi instytucjami (gminnq komisjq rozwi4zywania problem6w
alkoholowych, szkoiq, O6rodkiem Pomocy Spolecznej, kuratorami Sqdu Rodzinnego
iNieletnich).



- wsp6lpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie spraw dot. pracy z rodzinq,

- przygotowanie podwieczorku,

- sprzqtanie pomieszczefi, z kt6rych korzystajq wychowankowie i wychowawca.

4. Wymagane dokumenty

- list motywacyjny,

- CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

- kserokopie Swiadectw pracy,

- kserokopie dokument6w potwierdzajqce wyksztalcenie i kwalifikacje zawodowe,

- o6wiadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umy6lne
przestepstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umy6lne przestqpstwo skarbowe,

- oSwiadczenie - zgoda kandydata na przetvvarzanie danych osobowych,

- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejgtnoSciach.

5. Termin i miejsce skladania dokument6w:

Dokumenty mo2na przesyla6 pocztq na adres: Swietlica Srodowiskowa
w Ogrodziehcu, 42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolno6ci 42 lub sktadad osobi6cie
w siedzibie Swieilicy w godzinach pracy (poniedzialek od 8.00 do 16:00, wtorek -
piqtek od 7:30 do 15:30) w terminie do 18.03.2019 roku. Na kopercie powinien
znajdowa6 siq dopisek: Nab6r, na stanowisko Wychowawcy Swietlicy Srodowiskowej".
Dokumenty, kt6re wplynq do Swietlicy po tym terminie nie bgdq rozpatrywane.

Wszelkie informacje dotyczqce naboru mo2na uzyska6 osobi6cie w siedzibie
Swietf icy f ub pod numerem telefonu - 32 6733526. Informacji udziela kierownik
Swietlicy - Dorota S{odek.

Do wysylanych dokument6w prosimy dolqczy6 poni2sze o5wiadczenie oraz
kwestionariusz osobowy.



OSwiadczenie

WyraZam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb niezbgdnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawq z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporzqdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2T kwietnia 2016r
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z pnetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wtasnorgczny podpis



KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

DLA OSOBY UBIEGAJACEJ SIE O ZATRUDNIENIE

1. lmie (imiona) i nazwisko

2. Data urodzenia

3. Obywatelstwo .........................

4, Tefefon kontaktowy (nieobowiqzkowe).................................
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6. Wyksztalcenie .................,.,....

(nazwa szkoly i rok jej ukoficzenia)
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7, Wyksztalcenie uzupelniajqce
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(wskazaC okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawc6w orcz zajnowane stanowiska pracy)

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejgtnosci, zainteresowania

(np. stopiefi znajomoSci jezykbw obcych, ptawo jazdy, obsluga komputera)

10. OSwiadczam,2e pozostaje/nie pozostaje- w rejestrze bezrobotnych i poszukujqcych pracy,

11. Oswiadczam,2e dane zawarte w pkt 1 - 4 sq zgodne z dowodem osobistym

(nieobowiqzkowe) seria ..................... nr ...................... wydanym przez ..............

Z dniem 25 maja 2018 r. wprowadza sie tre56 Klauzuli Informacyjnej o nastQpujqcym brzmieniu:

Zgodnie z ad. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwletnia 2016 r. informujemy, 2e:

1. Administratorem Danych Osobowych jest: Swietlica Srodowiskowa w Ogrodzieficu, 42-440 Ogrodzienlec,
PlacWolnogci 42, Tel. 32 6733526, e-mail: ops@ogrodzieniec.pl.

2. Dane osobowe sq gromadzone i pzetwarzane w celu realizacji cel6w statutowych Administratora Danych Osobowych.

3. Pzetwarzanie danych osobowych jest niezbgdne do realizacjiww. cel6w.

4. Po zakoiczeniu pzetwazania dane osobowe nie beda pzetwarzane w innym celu ni2 pierwotny cel przetwarzania.

5. Dane osobowe mogq by6 pzekazywane podmiotom pzetwaaajqcym je na zlecenie Administratora Danych Osobowych(np.:
podmiotom serwisujqcym systemy informatyczne) oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiazujacego
prawa (np.: administracja zqdowa, sedy lub organy Scigania).

wtasclwe pooKresltc.



6. Osoba, kt6rej dane sq przetwarzane, ma prawo do:

a. 2edania dostQpu do swoich danych osobowych, sprostowania, usuniQcia lub ograniczenia przetwazania danych, a
tak2e pzenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec pzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu
nadzorujqcego peestzeganie przepis6w ochrony danych osobowych,

b. w przypadku wyra2enia dobrowolnej zgody na pzetwazanie danych osobowych cofniQcie tej zgody w dowolnym
momencie.

(niejscowo5C i data) (podpis osoby ubiegajEcej sie o zatrudnienie)


