
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – wychowawcy Gminnej Świetlicy 

Terapeutycznej w Iwcu 

 

1. Wymagania niezbędne: 

a. obywatelstwo polskie, 

b. ukończone studia wyższe: na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie lub 

na innym kierunku którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę 

opiekuńczo-wychowawczą, albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi  

w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym  

z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, 

c. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych, 

d. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie. 

2. Wymagania dodatkowe: 

a. znajomość specyfiki pracy w świetlicy dla dzieci, 

b. znajomość metod pracy z dziećmi i młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze, 

c. umiejętność organizacji pracy,  

d. dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność, 

e. odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność, 

f. odporność na stres, 

g. mile widziane prawo jazdy kat. B, 

h. mile widziane rekomendacje. 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

a. prowadzenie zajęć grupowych z uwzględnieniem opinii innych instytucji i własnych obserwacji,  

b. pomoc dziecku w kompensowaniu braków z zakresu wiedzy szkolnej i poszerzanie jego wiedzy 

o świecie,  

c. praca z rodzicami wychowanków, 

d. prowadzenie dokumentacji określonej w Regulaminie Świetlicy,  

e. planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć kulturalno – oświatowych z dziećmi 

i młodzieżą,  

f. rozwijanie zainteresowań wychowanków świetlicy w ramach zajęć tematycznych, stwarzanie 

warunków do samorealizacji, 

g. organizacja czasu wolnego,  

h. przygotowywanie dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz 

uczenie samodzielności w życiu, 

i. prowadzenie zajęć tematycznych, 

j. organizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień, 

k. stała współpraca z opiekunami dzieci oraz z instytucjami mającymi wpływ na rozwój dzieci, 

l. wykonywanie innych poleceń w ramach powierzonego zakresu czynności. 

 

 



4. Warunki zatrudnienia: 

umowa zlecenie 

5. Wymagane dokumenty: 

a. życiorys (CV) z uwzględnieniem  przebiegu pracy zawodowej, 

b. list motywacyjny, 

c. kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie - (kserokopia świadectwa ukończenia 

szkoły, dyplomu itp.),   

d. oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia, 

e. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy 

zawodowej, 

f. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 

g. oświadczenie, iż kandydat nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

h. oświadczenie (o ile dotyczy), że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej 

oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona, 

i. Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 922 ze zm.) 

6. Dodatkowe informacje: 

a. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Cekcyn ul. 

Szkolna 2 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – wychowawca Gminnej Świetlicy Terapeutycznej  

w Iwcu” do dnia 20.10.2017r. 

b. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 052 33-47-551 

c. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby ubiegające się o pracę na stanowisku wychowawcy 

zostaną poinformowane telefonicznie. 

d. Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej rekrutacji nie są odsyłane. 

Urząd Gminy zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami,  

z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. 

 

 

Z up. Wójta Gminy Cekcyn 

Halina Fryca 

Sekretarz Gminy Cekcyn 


