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BURMISTRZMONIEK

oglasza naMr na stanowisko:

opiekuna w Z2obku ,Sloneczny Zak4tek, w Mofkach
(liczba miejsc pracy: 5 etat6w)

w ramach projektu ,,Utworzenie miejsc opieki nad dzieimi do lat 3 w 2robku ,,SlonecaryZak4tek ,, w Mofkach" wspolfinansowanego z Europejskiego furrduszu $;;;g.
: ..f:l Regionalnego programu Operacyjnego na lata iOA-_ 2020, OS pri"rf,t"i"L ff
Przedsigbiorczosd i aktywnosi zawodowa, oaur*i" 2.2 Dnarariar" .rr", .o'"*.irugip*""
- Zycie.

I. azwa i ad stki: Zlobek ,,Sloneczny Zak4tek w MorlLkach, ul. Alejae
NiepodlegloSci 16, l9 -100 Monki

IL Wvmiar etatu: pelny wymiar czasu pracy

III. Wymagania niezbedne:

l) obywatelstwopolskie;
2) posiadanie kwalifikacji: pielggniarki, poloznej, opiekunki dzieciEcej, naucryciela

wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 
-lub 

pedagoga
opiekuriczo-wychowawczego, pedagoga spoleczno_wycho*"*.rJgo, rJfrfi"

^. w-czesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
3) ukofczenie studi6ilstudi6w podyplomowych na kierunku lub specjalnosci: wczesne

wspomaganie rozwoju, 
. 
wspomaganie rozwoju &ieci w ramach d;;ypsychologiczno - pedagogicznej w zlobkach i przedszkorach .a*u";u p.oro*o;o.wa

pedagogika malego dzieck4 psychologia dziecigc4 psychologia *.ii".-i" -#"i, i
ksaalcenia lub psychologia wychowawcza lub

4) odbycie nie wczedniej niz2 rata przed podjgciem zatrudnienia jako opiekun szkorenia
z udzielania dziecku pierwszej pomocy or.v posiadanie co najmniej wyksztalcenia:a) wyZszego na dowolnym kierunku, kt6r.go prog.urn ofeimuje zagadnienia

zrri3z,ane z opiek4 nad matym dzieckiem tuU jego rozwojem, i oaUy-"i" SO _godzinnego szkolenia w celu uaktualnienia i uzupelnienia wtiazy oraz
umiejgtnodci lub

b) 6redniego/Sredniego bran2owe go oruz:
- co najmniej rocmego doswiadczenia w pracy z dzie'miw wieku do lat 3 rub
- prz.d zatrudnieniem jako opiekun w zlobku odbycie 2g0- godzinnego

szkoleni4 z c?rgo co najmniej 80 godzin w formie _jgi ililt;_y;i,polegaj4cych na sprawowaniu opieki nad dzieimi pod ki"ilki;;;i;;
posiadaj4cego kwalifikacje okredlone w pkt 2 lub legitymuj4c;g;;i;
poziomem wyksztalcenia okredlonym w pkt i ;5) pelna zdolnoS6 do czynno6ci prawnych oraz korrysunie z pelni praw publicznych;6) brak ska"ania prawomocnym wyrokiem za przestgpstwo umy5lne;

7) osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru 
-sprawc6w 

przestgpstw na Tre seks,alnym
z dostgpem ograniczonym;
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8) osoba nie jest i nie byla pozbawiona wladzy rodzicielskiej oraz wladza rodzicierska
nie zostala jej zawieszona ani ograniczonai

9) osoba wypetnia obowiqzek alimen tacyjny, w ptzypadku gdy taki obowiqzek zostal
nalo2ony na podstawie tytutu wykonu*.r"go-p".h odz4cegolub zatwierdzon 

"go 
por

sqd;
l0) rgkojmia nale2ytego sprawowania opieki nad dzie6mi;
I l) stan zdrowia pozwalaj4cy na zatrudnienie na stanowisku opiekuna.

IV, Wymaqania doda e:

l) znajomodd podstaw pielggnacji malego dziecka;
2) zdolnoSci manualne, m4czrre, plastyczne;
3) umiejgtnoSci radzenia sobie ze stresem i rozwiqzywania problem6w;4) umiejgtnoSd pracy w zespole;
5) odpowie&ialno5i, komunikatywnodi, kreatywnodd, cierpliwoS6.

v. ch na

VL Informacia o warunkach D racY na danvm stanowisku:

VII. Informac a o wYso koSclwska2nika zatrudn tenta os6b nieoeln osDrawnYch:

VIII. Wvma e dokum en ty:
l) list motywacyjny;

l) sprawowanie opieki nad dziedmi w 2lobku;
2) opracowanie i realizacja programu edukacyjnego;
3) qrzygotowanie, organizacja i powadzenie'ia1gz ea*a"ylnycr, i stymului4cych rozw6jdzieci;
4) w.szechstr-onny rozw6j dzieci, pobudzanie dzieci do aktywnoSci;5) dbanie o bezpieczeristrvo dzieii;
6) wykonywanie codziennych czyrurosci w zakresie karmienia, mycia, ukladania do snu
_. oraz pomoc przy czynnodciach higienicmych;
7) wychow.awcze oddziarywanie na dzieci podczas trwania codziennych czynnosci;8) realizacja programu wychowa wczego poprzlzr62norodnoSi prowadzonych zajg6;9) wsp6lpraca z rodzicami w celu ujed-noiiclniu oaaaury*- wychowawczych nadziecko;
I0) systematyczne prowadzenie dokumentacj i.

ku

l) miejsce pracy: Zlobek ,,slonecany Zak4tek, w Morikach, ul. Aleja Niepodleglo.ci 16,19 -100 Mo6ki
2) umowa czas okreSlony do 2g lutego 2023 r. (zgodrue z projektem) z mozliwodciqprzedfuZenia na czas nieokreSlony.

w miesi4cu poprzedzai4cym 
.datg 

upubricznienia ogloszrnia wskaznik zatrudnienia osobniepehosprawnych w Urzgdzie Miejskim w uontlch, w rozumieniu przepis6w ustawyo r€habilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, wynosilmnejru26%.

2) Zyciorys (curriculum vitae) z opisem przebiegu pracy zawodowej;
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?l Y::lb.yyz osobowy dla osoby ubiegaj4cej siq o zatrudnienie;
'+,, Kserokopre dokument6w potwierdzajqcych posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje orazstaz pracy,

J) ofla{czenle o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
6) oswiadczenie o posiadaniu pit re3 zaoholci do Szynnosci prawnych oraz korzystaniuz pehri praw publiczrych;
7) o6wiadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem s4du za przestgpstwo

umySlne;
8) o.wiadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawc6w pruestQpstw na
^. Tle Seksualnym z dostgpem ograniczonym;
9) oswiadczenie, 2e kandydat nie uyt i nie;est pozbawiony wladry rodzicielskiej orazwladza rodzicielska nie zostala mu zawieszona ani ograrmczona;
l0) o6wiadczenie o wypelnianiu obowiqzku aimenta-yinego, w przypadku gdy takiobowiEzek zostal nalo2ony na podstawie tytufu *yto**"ogo po"h"aa."ilo frUzatwierdzonego p rzsz sqd,
I l) odwiadczenie, - U-rl*l 

1i]e 
rgkojmrg natez).rego sprawowania opieki nad dzieimi;12) odwiadczenie o stanie zdrowia por*iruj4"y- nu zltnrdnienie na danym stanowisku13) oswiadczenie o wyra2eniu *iay n prr"a*rdi" danych osobowych zawartychwzalqczonych dokumentach _ je.li wzakresie tych danich -*;;,;'#rJau,r.kategorie danych, o kt6rych mowa w arr. 9 ust. r nOOO (ij. informacje 

" 
i..-i"alri,rasowym lub etnicznym, po,glqdy polityczne, przekonania- ."ilgi.i." frfswiatopoglqdowe, przynaleznosi ao ).iqj.o* i*oao*y"t , dane dotycz4ce zdrowi4seksualno6ci lub orientacji seksualnej) zgoaoi" z ustatonym wzorem;

14) kserokopia dokumentu potwierazajqceg; ;";;;;;,"*"osi jezeri kandydat zanierzaskorzysta6 z uprawnieni4 o kt6rym ,,Io*u * *.-i:u *,. i 
".,"*y "-i,*""IJ1""f,samorz4dowych.

Wszelkie kserokopie zlo2onvch dokumentdw y ofercie ntuszq byt poiwiadczone przez kandydata zazgoclnoi, z oryginalent. a oiv'iadc:ertia, kwesrioiarircz t'iili, c,v, List n,orywacyjny, potwierdzonewlasnorgcntvm podp ise m prze: ko nd)du I a.

IX. Termtn tm relsce sklada nla dokum ent6w:
wymagane dokumentv aorikacyjne 

Slezy skrada. w zamkniEtych kopertach z dopiskiem,I1l6l::-.-rl"owisko oiiekuna w Zori<u .lruyiaz,,y za4tek w Mo6kach,, w terminiedo 21.07.2021r. do godz.l5.30,.osobiscie ilt ;'p"*d"t.&", p";t;"1.i..r,-ii_eoMiejski w Mofkach ut. Slowackiego 5a,l9-i00;#il-rtiuro Obslugi Klienta).
Dokumenty' kt6re wpryn4 do Urzgdu po wy2ej oke6lonym terminie (decyduje data wplywu),nie b9d4 rozpatrywane.

X. Informacie dodatkowe:

Nab6r na stanowisko przeprowadzi Komisja Konkursowa powolana przez Burmistrza Monieky d:6:h etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod wzglgdem formalnym bez udzialuKandydat6w; II etap - roznowy kwalifikacyjne z Kanayiatami, kt6rzy spelni4 wymaganiaro.1ay' o terminie i miejscu roznowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostan4 powiadomienitelefonicznie.
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Informacja o wynikach naboru bgdzie umieszczona na stronie intemetowej BiuretynuInformacji Publicznei (http://bip.um.monki.wrotapodlasiu.pr; or- na tabricy informacyjnejUrzgdu Miejskiego w Mofkach przy ul. Slowackiego 5a.

Moriki, dnia 09.07.2021 r.

Klauzu la inform acyt na

Zgodnie z art. 13 ust. I i ust. 2 Rozporz4dzen la27 kwietnia 2016 r. w sprawie
swobodnego przeplywu takich

zup.E r

m*kz
Uf lstrza

mO ior.
Z..tep

Parlamentu EuropeJ skiego i Rady (UE) 20161679 z dniaochrony os6b fizycmych zwiAzku z prznlwarzaniem danych i w sprawiedanych oraz uchylenia dyrektywy 9s/46/WE (og6tne rozpon4dzenie o ochroniedanych) (Dz.Uz.IJEL 19 z 04.05.20 t6, str. I z pozn. zm.) dalej RODO informujQ, 2e:

' filHHHT#.1il'fffi,tilJ*,osobowlch jest Uz4d Miejski w Morikach, ur. Slowackiego 54, re-r00

' f;g#L;i::[ltif#,,ffi|]H.'",il]fl jest mo2riwv pod adresem emair: inspektor@um-monki.or rub

3' Pani/Pana dane osobowe * ?!y,-" wskazanym w przepisach_prawa pracy tj.: art.22t ustawy z26 czerwcare74 r' Kodeks pracv (Dz' tJ.2020 poz.lrd;;;:rJ5fi rf) 
9r.rl n,irp..aJ^ri".tiinir* noariny,Pracy ipotityki Spotecznei 

1.i11, 19 
s*;;; io-ra'I\;lpi*re dokumentacji pracowniczei (Dz. U.2018po2.2369) b$q pnetwarzaire w celu pzeprowadzenia oUe".n"go postgpo*ania rekrutacyineeo.Dane osobowe bq.d4przetwanane na-podsrawie arr. ;;;'i;. . noiio r:. p..i""?#iffit ni"r4an" aowypelnieniaobowiqzku po*r:q9cia4cegor.;l;;;;i".ewzwiazku 

zart.2.tg ipkt. t_3Kpataki:e na podstawie art. 6 usr' r lit. u'nbnb ,.i. or"i".r-"i. iest niezb*dne do ,"ykonania'urowy, kt6rej

ilt',:I',T:il':"*tr:":;3rll"i;,H,rJ";**,r""ea",i.i","u,,,ffiil;:aotv"apiArooanre Innych danych w zakresie nieokre.ionym przepisamilraw4 zostanie potraktowane jako zgoda na:trffi1:#JJ.il;.#ffi lJ::,iJ*lf ,1Ji?,Tl,1i,r:fr 
J",ffifil[il",-padiu jes,

Administrator bjdzie pnetwarzat 'p-#"rJ""" 
";ffi;t w korejnych naborach pracownik6w je2eriwvra24 panstwo na to zeods (art..6 ust. r ir,. 
" iodjl.)e"d",,;;;";il#ffi moi' zosta6odwolana w dowotnvm czasie. .lezeri * J"tr."it".r, iili"'* o*", o kt6rych mowa w ai. 

-9 

ust. r RoDo(szszeg6lne kategorie danvch).konieczna bedr; p;ffi;r;".goau,n" ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 rit. aRoDo). Zgoda na przewin;u,ie dury.h ,;;;#;ifru'n, * ao*otnym czasie.
' odbiorcami Pani/pana o-u:!,::o**ch. b9d4 wyr4cznie podm ioty uprawnione do uzyskania danychosobowych na podstawie orp,:6* prawa ,ubinne ffiffi; ka6rc pnetwanai4 dane oso6o*e w imieniuAdminishatora na podstawie umowy powierzen iu p.urw*iir^ danych osobowych.

H##,,'ffi ;f ffdT. ",ilffi;n.#m;T;: rekrutacvjnvm \d4 przechowywane do

""ton 
p.ryrziy"tr r"truta"liliL" ueae p-""ho*y*-" irrir T,l?"91;-t*ane danvch osobowych dta

iS#iyt"XH:J,,? *o:::^::*llministratora dostspu do danvch osobowych, na podstawie art. l5o.ouo,"y"r,,*d.;il;p,?fi t%:TIX,ir.*;1"r,'::T:H"xrH.,";ir6B3,-#:"1ffi I

4

5

6

t.aa
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przetwatzania danych osobowvch, na podstawie art. lg RoDo,.cohigcia zgody na przetwarzanie danychosobowych w pr4rpadku przet r"..""i" a"ny"r, ;"bil;;;astawie art. 7 RoDo.
w przypadku lzr.nnia. i2 przelwarzanie przez Administratora pani,/pana danych osobowych narusza przepisyRoDo przysfuguje pani./panu prawo. wniesienia skard ao organu nadzorczego, kt6rym jest prezes Urzgduochrony Danych osobowych z siedzib4 przy ur. s,"*iiz, oi-isi warszawa.

8. Pani/Pana dane nie b?dq przltwarzane
zautomatyzowanem u profi lowaniu.

spos6b zautomaty zowany i nie bgdq podlegaly

' 8ilil;gff.nie bsa przckazvwane do podmiot6w poza Uni4 Europejsk4 tub Europejskim obszarem

l0' Podanie danych osobowych w^zakresie wynikajqcym z aft,,2zt .Kp jest niezbgdne aby uczestniczy6wpostgpowaniurekrutacyjnym.podanieprzezpari-stwainnychdanychjeol"ur"*"ii".'-'"'

(miejscowoSC i daa)

! Wyrazam zgodg na Drzetwarznie danych osobowych zawartych w zzl4czanychdokumentach' - *yr"g"o" jeSri przekazan; d*; obejmuil szczeg6rne kategoriedanych, o kt6rych mowa w art. 9 ust r nonoitillr"#1g" i, ;il;"d;r;;*y,lub etnicznym, pogr4dv. porityczne, pr.k;;l;" religijne lub swiatopogl4dowe,przynale2no*i do zwiazk6w -*odo*y"'h,- J*. alty.a." zdrowia, seksuarnoici luborientacji seksualnej ).


