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OGŁOSZENIE  

  

Kierownik Świetlicy Środowiskowej Gminy Sławno poszukuje kandydata  

na stanowisko wychowawca w placówce wsparcia dziennego  

  

I. Określenie stanowiska:  

  

wychowawca w placówce wsparcia dziennego w miejscowości Stary Kraków  

  

II. Wymiar czasu pracy:  

  

½  etatu (20 godzin tygodniowo)  

  

III. Liczba wolnych etatów: 1  

  

IV. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:  

  

Wymagania niezbędne:  

  

Wychowawcą w placówce wsparcia dziennego może być osoba, która:  

1) posiada:  

a) wykształcenie wyższe:  

- na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki 

o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, 

pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub  

- na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, 

pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki 

opiekuńczo-wychowawczej,  

b) co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub 

rodziną,  

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej 

ograniczona ani zawieszona,  

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej 

wynika z tytułu egzekucyjnego,  

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe.  
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Wymagania pożądane:  

  

1) znajomość ustawy o pieczy zastępczej,  

2) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,  

3) doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie,  

4) doświadczenie w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego.  

  

V. Zakres obowiązków:  

  

1) diagnozowanie potrzeb i problemów dzieci i ich rodzin,  

2) prowadzenie bieżącej dokumentacji Świetlicy Środowiskowej,  

3) opracowywanie okresowych planów pracy,  

4) prowadzenie zajęć z dziećmi,  

5) sprawowanie opieki nad procesem wychowania dzieci,  

6) ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w pomieszczeniach Świetlicy 

Środowiskowej, podczas zabaw ruchowych na zewnątrz budynku oraz w czasie zajęć 

prowadzonych w formie wyjazdowej,  

7) prowadzenie pracy wychowawczej z dziećmi,  

8) prowadzenie pracy z wolontariuszami,  

9) tworzenie atmosfery sprzyjającej poczuciu akceptacji i życzliwego zainteresowania połączonego 

z gotowością pomocy,  

10) odpowiedzialność za pomieszczenia i wyposażenie Świetlicy Środowiskowej,  

11) czuwanie nad realizowaniem przez dzieci obowiązków szkolnych poprzez pomoc w odrabianiu 

zadań domowych i nauce,  

12) współpraca z rodzicami, szkołą i innymi instytucjami wspierającymi rodzinę,  

13) informowanie rodziców bądź opiekunów prawnych o postępach i trudnościach dzieci.  

  

VI. Kandydat na stanowisko musi złożyć:  

  

1) list motywacyjny, 

2) życiorys – CV,  

3) kwestionariusz osobowy (wzór dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Świetlicy  

Środowiskowej Gminy Sławno  http://swietlica.slawno.ibip.pl w zakładce wolne stanowiska pracy),  

4) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,  

5) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, 

referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),  

6) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia 

publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwa  skarbowe (osoba wybrana do 

http://swietlica.slawno.ibip.pl/
http://swietlica.slawno.ibip.pl/
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zatrudnienia zostanie zobowiązana do dostarczenia aktualnego zaświadczenia z Krajowego 

Rejestru Karnego),  

7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw 

publicznych,  

8) oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza 

rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona,  

9) oświadczenie kandydata dotyczące obowiązku alimentacyjnego lub braku takiego obowiązku.  

  

  

Uwaga: List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia winny być 

podpisane odręcznie.  

  

  

VII. Termin składania ofert:  

Osoby zainteresowane zatrudnieniem prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych w 

zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wychowawca w placówce wsparcia dziennego” w sekretariacie 

Urzędu Gminy Sławno, ul. I Pułku Ułanów 11 , 76-100 Sławno  w terminie do 30. 04. 2022 r. 

(decyduje data wpływu).  

   

VIII. Inne informacje:   

1. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych 

dla kandydata na wskazane stanowisko. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w 

ogłoszeniu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.  

2. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną 

powiadomieni telefonicznie.   

Prosimy o podanie bezpośredniego kontaktu - numeru telefonu.  

3. Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej 

Świetlicy Środowiskowej Gminy Sławno http://swietlica.slawno.ibip.pl oraz na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie Urzędu Gminy Sławno.  

  

  

  

            Kierownik Świetlicy Środowiskowej Gminy Sławno  

  

                Anna Pasek-Maliszewska  

http://swietlica.slawno.ibip.pl/
http://swietlica.slawno.ibip.pl/

