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Kuratorium Oświat w Lulinie
Ogłozenie o naorze
NR 3428

z dnia 14.09.2016 r.
OFRTY DO

26

WRZŚNIA

2016

WYMIAR TATU

TANOWIKA

TATU

1

1

NAÓR W
TOKU

DODATKOW

Luelki Kurator Oświat pozukuje kanddatów/kanddatek na
tanowiko

wiztator
w Wdziale Nadzoru Pedagogicznego
MIJC WYKONYWANIA PRACY:

LULIN

ADR URZĘDU:

20-950 LULIN
UL. 3 MAJA 6

WARUNKI PRACY
Warunki dotczące charakteru prac na tanowiku i poou wkonwania zadań:
- praca adminitracjno-iurowa z wkorztaniem komputera oraz urządzeń iurowch,
- zadania wkonwane w iedziie oraz poza iedzią urzędu,
- częte wjazd łużowe związane z realizowanmi oowiązkami,
- reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Miejce i otoczenie organizacjno-techniczne tanowika prac:
- praca prz monitorze ekranowm,
- tanowiko prac wpoażone w mele iurowe dotoowane do wmagań określonch dla
tanowik adminitracjno-iurowch,
- tanowiko prac znajduje ię na III piętrze udnku iurowego, udnek wpoażon jet w
windę prztoowaną dla oó niepełnoprawnch,
- urząd tlko częściowo prztoowan jet dla oó poruzającch ię na wózkach
inwalidzkich.

ZAKR ZADAŃ
wkonwanie zadań z zakreu nadzoru pedagogicznego,
reprezentowanie Luelkiego Kuratora Oświat woec podmiotów zewnętrznch w
zakreie prolematki dotczącej wchowania, rodzin, promocji zdrowia,
niedotoowania połecznego, edukacji pecjalnej dzieci i młodzież,
wpółpraca z inttucjami, urzędami oraz innmi podmiotami w zakreie wpierania
dziecka i rodzin, ochron zdrowia pchicznego dzieci i młodzież, udzielania
uczniom, nauczcielom i rodzicom pomoc pchologiczno-pedagogicznej, profilaktki
połecznej, uzależnień i przemoc, kztałcenia uczniów ze pecjalnmi potrzeami
edukacjnmi m. in. z MN, Urzędem Wojewódzkim, JT wztkich zczeli,
organami prowadzącmi oraz drektorami zkół i placówek,
udzielanie wparcia mertorcznego wiztatorom przeprowadzającm kontrole
planowe w zakreie wchowania, profilaktki, wpierania uczniów ze pecjalnmi
potrzeami edukacjnmi, udzielania uczniom przez zkoł i placówki pomoc
pchologiczno-pedagogicznej,
prowadzenie praw w zakreie awanu zawodowego na topień nauczciela
dplomowanego zatrudnionch w zkołach i placówkach nauczcieli oraz pecjalitów:
pchologów, pedagogów, logopedów, terapeutów, doradców zawodowch, oraz
pecjalitów w zakreie rewalidacji i reocjalizacji,
gromadzenie, opracowwanie i upowzechnianie informacji dotczącch prolematki
pchologicznej i wchowawczej.

WYMAGANIA NIZĘDN

WYMAGANIA NIZĘDN
Wkztałcenie: wżze magiterkie, kierunek: pchologia z przgotowaniem
pedagogicznm
taż prac: 5 lat prac pedagogicznej
doświadczenie w prac pchologa
ukończone form dokonalenia w zakreie adminitracji lu zarządzania, lu co
najmniej 2-letni taż prac na tanowiku kierowniczm w zkole, placówce lu
zakładzie kztałcenia nauczcieli, lu co najmniej 2-letni taż prac w urzędzie organu
prawującego nadzór pedagogiczn nad zkołami i placówkami lu w urzędzie organu
prowadzącego zkoł lu placówki na tanowiku związanm z organizacją prac
zkół i placówek,
o zatrudnienie mogą uiegać ię również nauczciele akademicc poiadając co
najmniej 5-letni taż prac w zkole wżzej i ukończone form dokonalenia w
zakreie adminitracji lu zarządzania,
znajomość przepiów prawa oświatowego, przepiów Kodeku potępowania
adminitracjnego oraz utaw o łużie cwilnej.
Poiadanie owateltwa polkiego
Korztanie z pełni praw pulicznch
Niekazanie prawomocnm wrokiem za umślne przetęptwo lu umślne
przetęptwo karowe

WYMAGANIA DODATKOW
topień nauczciela mianowanego lu dplomowanego
dora komunikacja interperonalna
umiejętność prac w zepole
doświadczenie w prac w poradni pchologiczno-pedagogicznej

DOKUMNTY I OŚWIADCZNIA NIZĘDN
Żcior/CV i lit motwacjn
Kopie dokumentów potwierdzającch pełnienie wmagania niezędnego w zakreie
wkztałcenia
Kopie dokumentów potwierdzającch pełnienie wmagania niezędnego w zakreie
doświadczenia zawodowego / tażu prac
Oświadczenie o poiadaniu owateltwa polkiego alo kopia dokumentu
potwierdzającego poiadanie polkiego owateltwa
Oświadczenie o wrażeniu zgod na przetwarzanie danch ooowch do celów
naoru
Oświadczenie o korztaniu z pełni praw pulicznch
Oświadczenie o niekazaniu prawomocnm wrokiem za umślne przetęptwo lu
umślne przetęptwo karowe

DOKUMNTY I OŚWIADCZNIA DODATKOW

DOKUMNTY I OŚWIADCZNIA DODATKOW
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnoprawność - w przpadku
kanddatek/kanddatów, zamierzającch korztać z pierwzeńtwa w zatrudnieniu w
przpadku, gd znajdą ię w gronie najlepzch kanddatek/kanddatów

TRMINY I MIJC KŁADANIA DOKUMNTÓW
Dokument należ złożć do: 26.09.2016
Decduje data: templa pocztowego / ooitego dotarczenia ofert do urzędu
Miejce kładania dokumentów:
Kuratorium Oświat
ul. 3 Maja 6
20 – 950 Lulin

INN INFORMACJ:
W mieiącu poprzedzającm datę upulicznienia ogłozenia wkaźnik zatrudnienia oó
niepełnoprawnch w urzędzie, w rozumieniu przepiów o rehailitacji zawodowej i połecznej
oraz zatrudnianiu oó niepełnoprawnch, nie wnoi co najmniej 6%.
Proponowane wnagrodzenie zaadnicze rutto: 3.400 – 3.600 zł.
Ofert z dokumentami kanddaci powinni kładać w zamkniętch kopertach
z napiem "Oferta zatrudnienia w łużie cwilnej – wiztator w Wdziale Nadzoru
Pedagogicznego”.
Techniki naoru:
1. werfikacja formalna,
2. analiza mertorczna aplikacji,
3. rozmowa kwalifikacjna i/lu tet.
Kanddaci pełniając wmagania formalne zotaną poinformowani o terminie rozmow
kwalifikacjnej lu teście za pomocą poczt elektronicznej lu telefonicznie. Ofert oó
niezakwalifikowanch zotaną znizczone.
Dodatkowe informacje można uzkać pod nr telefonów: 81 53-85-249, 81 53-85-218 lu 81
53-85-274.

Licza odwiedzin: 139

