
OFERTA ZATRUDNIENIA 
Wójt Gminy Dobra 

nnaa  ppoottrrzzeebbyy  rreeaalliizzaaccjjii  pprroojjeekkttuu  PPOOKKLL..0099..0011..00113322--000099//1100        
                                                                                                        ppnn..::    „„  DDoobbrree  pprrzzeeddsszzkkoollee  ””    

wwssppóółłffiinnaannssoowwaanneeggoo  zzee  śśrrooddkkóóww  EEuurrooppeejjsskkiieeggoo  FFuunndduusszzuu  SSppoołłeecczznneeggoo””  
 

poszukuje : 
 

PSYCHOLOGA/PEDAGOGA 

1. Ilość godzin: 1 godzina tygodniowo ( 56 godzin) 

2. Miejsce: Punkt Przedszkolny w Rzędzinach:  godziny otwarcia – poniedziałek- piątek  13.30 – 
18.30 

2. Umowa cywilno-prawna ( umowa –zlecenia ) zawarta zostanie na okres od dnia               
13 września 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011r. 

3. Wymagania niezbędne: 

1) wykształcenie określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 
marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 
określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających 
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U Nr 50, 
poz. 400 ), 

2) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 
3) dobry stan zdrowia. 
 

4. Wymagania pożądane: 

1) doświadczenie w pracy z dziećmi. 
2) umiejętność samodzielnej organizacji pracy. 

 

5. Wymagane dokumenty: 
 

1) Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV). 

2) List motywacyjny. 

3) Kwestionariusz osobowy. 

4) Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie  

i kwalifikacje. 



6. Zakres zadań do wykonania: 

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci, w tym diagnozowanie 
potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron dziecka. 

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, 
odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań 
profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców  
i nauczycieli. 

3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 
dzieci, rodziców i nauczycieli. 

4. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku 
przedszkolnym i poza przedszkolnym dziecka, 

5. Przygotowanie indywidualnych programów terapeutycznych, prowadzenie zajęć 
terapeutycznych. 

6. Współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa psychologicznego dla rodziców. 
7. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 3 września 2010  r. do godziny 
15.00 pod adresem: 

Urząd Gminy, ul. Szczecińska 16a,72-003 Dobra 
 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „ Psycholog/Pedagog” 
                                                                            

 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  

(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane  

i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi 

zmianami.”. 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu:  91 311 36 18 – Koordynator projektu 
Małgorzata Redak. 

Informacja o dokonaniu wyboru złożonej oferty zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej pod adresem: www.bip.dobraszczecinska.pl  
   
 
          Wójt  
               Teresa  Dera  

          …………………………………………….. 
                            ( podpis Kierownika jednostki ) 
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