
Zarząd LGD „KORONA SĄDECKA”

ogłasza konkurs na stanowisko psycholog/pedagog

w Przedszkolu Integracyjnym „Bajkowa Kraina” w Biczycach Dolnych.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, 1/3 etatu

1.  Do konkursu na stanowisko psychologa/ pedagoga może przystąpić osoba, która:

 wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu psychologii z przygotowaniem

 pedagogicznym lub ukończone studia podyplomowe w zakresie psychologii

 z przygotowaniem pedagogicznym;

 spełnia warunki zdrowotne do wykonywania pracy na stanowisku psycholog/pedagog;

 posiada  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych  oraz  korzysta  z  pełni  praw

publicznych;

 nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

 przestępstwo skarbowe;

 nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie.

WYMAGANIA DODATKOWE:

· Mile widziane doświadczenie w pracy w przedszkolu.

2.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,

 Kopie  dokumentów  potwierdzających  kwalifikacje  kandydata  oraz  spełnienie

kryteriów

 ogłoszonych w niniejszym konkursie.

 Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za

 przestępstwo popełnione umyślnie,

 Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne,

 postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

 Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne

 przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,



 Oświadczenie,  że  kandydat  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych

zgodnie

 z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr

101, poz. 926, z póżn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko

psycholog/pedagog.

3. Do obowiązków psychologa/pedagoga należy:

o Psychologiczna  diagnoza  dzieci  w  zakresie  ich  rozwoju,  funkcji  analizatorów,

lateralizacji, sprawności motorycznych oraz cech osobowości na podstawie obserwacji i

badań.

o Prowadzenie  indywidualnych  zajęć  z  dziećmi  oraz  opracowanie  indywidualnych

programów terapeutycznych jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

o Współpraca z nauczycielami: wymiana informacji o dzieciach, konsultacje w sprawach

zapobiegania trudnościom i konfliktom oraz ich niwelowania, dostosowania wymagań

do indywidualnych możliwości dzieci.

o Praca  z  rodzicami  w  formie  wywiadów,  indywidualnych  spotkań  o  charakterze

terapeutycznym,  mającym  pomóc  rodzicom  zrozumieć  istotę  problemu,  korygowanie

niewłaściwych postaw rodzicielskich, zapobieganie błędom wychowawczym.

o Współpraca z poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

o Prowadzenie dokumentacji psychologicznej.

o Wykonywanie innych czynności przydzielonych przez dyrektora.

4. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres LGD „KORONA

SĄDECKA, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec w terminie do 25.09.2013 r . , do godz. 15.00

(decyduje data wpływu). Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Konkurs na stanowisko psycholog/pedagog w Przedszkolu Integracyjnym „Bajkowa

Kraina” w Biczycach Dolnych, ponadto na ofercie winny zostać umieszczone dane

adresowe oferenta.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną

powiadomieni telefonicznie.


