
Urzad Miasta i Gminy
w Chorzelach

ul. Stanislawa Komosinskiego 1 06-330 Chorzele

OGLASZA NABOR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY OPIEKUN-WYCHOWAWCA
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRUKOWIE

1.Nazwa stanowiska - stanowisko pracy opiekun-wychowawca
Wymiar czasupracy- Vi etatu
Komorka Organizacyjna - stanowisko pracy w Referacie Oswiaty

Pracodawca zastrzega sobie mozliwosc zatrudnienia na czas okreslony.

2.Wymagania niezbedne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego, Unii Europejskiej lub innego panstwa, ktoremu
na podstawie umow miedzynarodowych lub przepisow prawa wspolnotowego
przysluguje prawo do podjecia zatrudnienia na terytorium RP
b) posiadanie kwalifikacji zawodowych- nauczyciel wychowania fizycznego, trener lub
instruktor jednej zdyscyplin sportowych (pilka nozna, pilka reczna, siatkowka,
koszykowka, aerobic), kwalifikacje uprawniaj^ce do prowadzenia zajec wychowania
fizycznego, muzyki, plastyki, techniki,
c) posiadanie pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystanie zpelni praw
publicznych,
d) posiadanie stanu zdrowia pozwalajqcego na zatrudnienie na w/w stanowisku,
e) niekaralnosc za przestfpstwo umyslnie scigane zoskarzenia publicznego lub za
umyslne przest^pstwo skarbowe,
f) cieszenie sig nieposzlakowan^ opiniij,
g) doswiadczenie wpracy zdziecmi, mlodziezy idorosb/mi wzakresie organizowania
i prowadzenia zaj^c sportowo- rekreacyjnych, muzycznych, technicznych lub
plastycznych.

3.Wymaganiadodatkowe:

a) zdolnosci organizacyjne, komunikatywnosc, dyspozycyjnosc, odpowiedzialnosc,
b) dokladnosc w wykonywaniu zadan, kreatywnosc, uprzejmosc,
c) udokumentowana praca zdziecmi imlodziezy na stanowisku trenera, instruktora lub
nauczyciela,
d) zainteresowania intelektualne, kulturalne i umiej^tnosci nawi^zywania kontaktu
z ludzmi.

4.Zakres wykonywanych zadan na stanowisku:

1) organizacja zajec sportowo- rekreacyjnych, intelektualnych i kulturalnych,
2) wspolpraca z dyrektorami szkol dzialajj*cymi na terenie Gminy Chorzele
w organizacji zajec sportowych,
3) prowadzenie zajec sportowych, intelektualnych i kulturalnych dla dzieci i mlodziezy
oraz osob doroslych,



4) wspolpraca w organizowaniu turniejow, konkursow oraz imprez sportowych,
kulturalnych,
5) wspolpraca ze stowarzyszeniami dzialaj^cymi na terenie Gminy Chorzele w zakresie
popularyzacji zajec sportowych, rekreacyjnych, turniejow, konkursow plastycznych,
muzycznych,
6) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsrod dzieci, mlodziezy oraz doroslych,
upowszechnianie roznorodnych imprez kulturalnych w tym rowniez konkursow
plastycznych, muzycznych.

5.Wymagane dokumenty:
a) zyciorys (CV),
b) list motywacyjny, „ .
c) kserokopie dokumentow potwierdzaj^cych wyksztalcenie i posiadane umiejetnosci,
kwalifikacje zawodowe- nauczyciel wychowania fizycznego, trener lub instruktor jednej
z dyscyplin sportowych (pilka nozna, pilka reczna, siatkowka, koszykowka, aerobic) lub
kwalifikacje uprawniaj^ce do prowadzenia zajec wychowania fizycznego, zajec
z zakresu muzyki, techniki, plastyki, kulturalno- oswiatowych- poswiadczone za
zgodnosc z oryginalem,
d) oryginalny kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajqcej sie ozatrudnienie,
e) inne dodatkowe dokumenty oposiadanych kwalifikacjach i umiejetnosciach,
poswiadczone za zgodnosc z oryginalem,
f) dokumenty potwierdzajace przebieg pracy zawodowej, poswiadczone za zgodnosc
z oryginalem,
g) oswiadczenie zlozone pod odpowiedzialnosciq karnj*, dotyczsjce posiadania pemej
zdolnosci do czynnosci prawnych, korzystania z pelni praw publicznych oraz
niekaralnosci za przest^pstwo popelnione umyslnie, scigane z oskarzenia
publicznego lub umyslne przest^pstwo skarbowe,
h) oswiadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalaj^cym na zatrudnienie na w/w
stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy skladac osobiscie w siedzibie Urzedu Miasta
iGminy wChorzelach w sekretariacie Urzedu lub poczta^na adres Urzedu- 06-330 Chorzele
ul. Stanislawa Komosinskiego 1, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko
opiekun-wychowawca " w terminie do dnia 21 pazdziernika 2013 r. do godz.12.00
(ostateczny termin wplywu aplikacji).

Aplikacje, ktore wplyna^do Urz?du Miasta i gminy wChorzelach po wyzej okreslonym
terminie nie b^da^rozpatrywane.
Informacja owyniku naboru b?dzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej (www. chorzele.bip.org.pl.) oraz natablicy informacyjnej w
Urzedzie Miasta i Gminy wChorzelach przy ul. Stanislawa Komosinskiego 1(hoi, przy
punkcie informacyjnym).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegolowe CV
( z uwzglednieniem dokladnego przebiegu kariery zawodowej), powinny bye opatrzone
klauzula^:
Wyrazam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych wofercie pracy dla potrzeb niezbednych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa, zdnia 29 sierpnia 1997 r. oochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz.926 zpoz. zm.) oraz ustawa, zdnia 21 listopada 2008 r. opracownikach samorzadowych ( Dz. U. z2008 r.
Nr 223, poz. 1458 z poz. zm.) .

Dokumenty osob, ktore nie zostan^ zatrudnione beda^zniszczone.
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