
         
 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku poszukuje osoby 
do prowadzenia zajęć edukacyjno – wychowawczych  

w ramach umowy zlecenia  
w projekcie „Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku”  

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego  

na lata 2007 – 2013. 
 
I. Główne zadania 

Do głównych obowiązków osoby realizującej zadania w ramach projektu będzie 
należało: 
1. sprawowanie bezpośredniej opieki nad grupą dzieci do 6 roku życia  

(maks. 15 dzieci) 
2. przygotowanie planu pracy z dziećmi adekwatnego do ich możliwości 

rozwojowych 
3. konsultowanie planu pracy z zespołem realizującym Projekt 
4. realizacja ustalonych celów, określających zadania wychowania moralno - 

społecznego, umysłowego, plastycznego, estetycznego i zdrowotnego (proces 
dydaktyczny i wychowawczy) 

5. stymulowanie rozwoju każdego wychowanka, przestrzeganie metod wychowania 
przedszkolnego opartych na aktywizacji dziecka 

6. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci 
7. planowanie i uczestnictwo w wyjściach integracyjnych 
8. prowadzenie niezbędnej dokumentacji potwierdzającej realizację ustalonych 

zadań 
9. konsultowanie z zespołem realizującym Projekt niezbędnych zmian wynikających  

z przebiegu pracy oraz współudział w realizacji zakupów na potrzeby Klubu 
Malucha 

10. sprawozdawczość i opracowywanie raportów z realizowanych zajęć 
 
II. Wymagania niezbędne 

1. Wykształcenie wyższe: 
a) 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  
b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie 

psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem 
kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej 

2. Minimum 2 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć z grupą dzieci 
 
III. Wymagania dodatkowe 

1. Umiejętność pracy z dziećmi 
2. Umiejętność współpracy 
3. Zaangażowanie, komunikatywność, kreatywność 
4. Sumienność, odpowiedzialność, kultura osobista 
5. Mile widziane dodatkowe (poza wymaganymi) kursy lub szkolenia 

przygotowujące do pracy z dziećmi (np. kurs wychowawcy kolonijnego) 
 
IV. Termin i miejsce realizacji 

Termin: kwiecień 2014 r. – czerwiec 2015 r. 
Realizacja: 5 dni w tygodniu, w godz. 8:00 - 12:00 (razem 20 h w tygodniu) 
Miejsce pracy: Gdańsk - Dolny Wrzeszcz 
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V. Wymagane dokumenty 
1. Aktualne CV (z adresem e-mailowym, jeśli kandydat posiada) 
2. List motywacyjny 
3. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy 

zawodowej 
4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania  

z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowanej opinii 
5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
6. Oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w związku z prowadzonym naborem 
na prowadzenie zajęć edukacyjno – wychowawczych oraz na publikację nazwiska i 
imienia w BIP Ośrodka”. Oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym 
podpisem 

 
VI. Termin i miejsce składania dokumentów 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 18.04.2014 r. 
osobiście w Kancelarii Ośrodka lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk. Kopertę należy opatrzyć 
dopiskiem „Prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych”. 
Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu dokumentów 
pod wskazany adres. 
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub 
poprzez e-mail o dalszych czynnościach związanych z procesem rekrutacji. 


