OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA
Gmina Tczów, Tczów 124, 26-706 Tczów w związku z realizacją współfinansowanego przez Unię Europejską projektu
pn. „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Tczów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.1
„Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” ogłasza nabór na stanowisko
nauczyciela/nauczycielki wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Tczowie
Przedmiot naboru:
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Gminne w Tczowie
Wynagrodzenie: współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Okres zatrudnienia: od 01.09.2013r. do 30.06.2015r.
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę, 40 godz. tyg., w tym 25 godz. dydaktycznych tyg.
Wymagania niezbędne:
1. posiadanie kwalifikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać
nauczycieli niemajacych wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.
400 z późn. zm.).
2. stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku nauczyciela/nauczycielki wychowania przedszkolnego
w przedszkolu.
3. staż pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola lub edukacji wczesnoszkolnej w wymiarze co najmniej 3 lat.
4. kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
Wymagania dodatkowe:
1. Kreatywność i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.
2. Wysokie umiejętności komunikacyjne.
3. Odporność na stres.
4. Rzetelność, obowiązkowość.
Zakres zadań wykonywanych w projekcie:
1. Przygotowanie programu realizacji podstawy programowej w przedszkolu na okres trwania projektu,
tj. od 01.09.2013r. do 30.06.2015r., z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
2. Realizacja podstawy programowej określonej w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 grudnia 2008r. (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17).
3. Organizacja swobodnych zajęć dla dzieci np.: plastycznych, sportowych.
4. Opieka nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do ich prawidłowego rozwoju.
5. Współpraca z rodzicami w zakresie wychowania i edukacji, a w szczególności: zapewnienie bieżącego przepływu
informacji dotyczących treści programowych wychowania przedszkolnego, oraz zachowań i rozwoju dziecka;
organizowanie spotkań.
6. Dokonywanie ewaluacji pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej oraz dokonywanie ewaluacji osiagnięć
rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy, w tym w zakresie rezultatów
wskazanych w projekcie.
7. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązujacymi przepisami.
Wymagane dokumety:
1. CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. List motywacyjny.
3. Kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).
4. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
5. Kserokopia dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.
6. Kserokopia dokumentów potwierdzajacych dodatkowe kursy/szkolenia.
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7. Oświadczenie o niekaralności za przestepstwa popełnione umyślnie.
8. Orzeczenie lekarskie obraku przeciwskazań do pracy na stanowisku nauczyciela/nauczycielki wychowania
przedszkolnego w przedszkolu.
9. Kserokopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Dokumety przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność
z oryginałem”.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin składania dokumentów upływa z dniem 23 sierpnia 2013r. o godz. 10:00. Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Tczowie. Jeden kandydat
może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Oferty należy złożyć osobiscie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data
wpływu do Urzędu) i oznakować w następujacy sposób: „Nabór na stanowisko nauczyciela wychowania
przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Tczowie w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Tczów”.

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i pisemnie o wynikach postępowania rekrutacyjnego, informacja
o ewentualnej rozmowie kawlifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie do 26 sierpnia 2013r. do godz. 15:30.
Złożonych dokumentów nie odsyłamy.
Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 28 sierpnia 2013r. Informacja o wyniku naboru umieszczona
zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tczowie oraz w jego siedzibie.
Ogłoszenie o naborze dostępne jest również w Biurze Projektu: Urząd Gminy w Tczowie, Tczów 124, 26-706 Tczów,
pok. Nr 5 oraz na stronie internetowej Urzędu. Wszelkich informacji na temat naboru udziela Justyna Lewandowska
w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30, tel. 48 676 80 34, 48 676 80 23, e-mail:
oswiata@tczow.pl.
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