
OGŁOSZENIE
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

pedagog szkolny – terapeuta uzależnień

Składanie ofert do dnia 10 września 2008 roku

Wójt Gminy Żelazków

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: pedagog szkolny – terapeuta uzależnień 
w wymiarze pełnego etatu – miejsce pracy szkoły podstawowe gminy Żelazków

adres : Urząd Gminy Żelazków ,62-817 Żelazków 

Wymagania niezbędne :

1.       Wykształcenie  -  ukończone  studia  wyższe   magisterskie  w zakresie  pedagogika 
( ogólna, szkolna lub opiekuńczo – wychowawcza)

2.       Znajomość  przepisów  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi

3.       Znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego. 

4.       Odbyty staż pracy .

5.       Umiejętność obsługi urządzeń biurowych. 

6.       Umiejętność obsługi  programów: Microsoft Word, Exel, Acrobat Reader, Internet 
Explorer,   

    Outlook Express. 

7.       Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku. 

8.       Nieposzlakowana opinia. 

Wymagania dodatkowe :

1.  Umiejętność współpracy w zespole. 

2.  Studium terapii uzależnień. 

3. Szkolenie w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień.

4. Prawo jazdy kategorii B. 

5. Umiejętność tworzenia szkolnego programu profilaktyki



6. Umiejętność pracy z dziećmi i rodziną dysfunkcyjną

7. Umiejętność realizacji szkolnego programu profilaktyki

8. Rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność.

Oferty powinny zawierać:

1.       Życiorys /CV/. 

2.       List motywacyjny. 

3.       Dokument poświadczający wykształcenie - dyplom (kserokopia potwierdzona) lub 
zaświadczenie o stanie odbytych studiów. 

4.       Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

5.       Oświadczenie  o braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  wykonywania  pracy  na 
określonym stanowisku. 

6.       Oświadczenie  o wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych 
w aplikacjach na potrzeby rekrutacji. 

7.       Oświadczenie  ,iż  kandydat  nie  był  prawomocnie  skazany  za  przestępstwa 
popełnione umyślnie .

Zakres wykonywanych  zadań na stanowisku 

I. Zadania ogólno wychowawcze

a) Dokonywanie okresowej oceny wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej i zdrowotnej w 
szkole.

b) Nadzór nad realizacja obowiązku szkolnego, przeciwdziałanie wagarom, współpraca z 
pracownikami KGP i pogotowia opiekuńczego.

c) Koordynowanie działań związanych z przeprowadzeniem badań psychologicznych i innych 
specjalistycznych.

d) Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie problemów związanych z 
wychowaniem dziecka poprzez rozmowy indywidualne, spotkania z rodzicami na 
zebraniach klasowych oraz wywiady środowiskowe.

e) Współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły.
f) Udział w konferencjach, naradach, warsztatach i szkoleniach.

II. Zadania w zakresie profilaktyki wychowawczej 
1. Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji 

procesu dydaktyczno – wychowawczego poprzez rozmowy z wychowawcami klas, 
uczniami, rodzicami oraz wywiady środowiskowe i ankiety.

2. Opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i 
pomocy wychowawczej.



3. Rozpoznawanie sposobów spędzania wolnego czasu przez uczniów wymagających 
szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

4. Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami 
sprawiającymi trudności wychowawcze.

5. Popularyzowanie wśród uczniów wiedzy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i 
narkomanii, bezpieczeństwa na ulicy i w domu, przeciwdziałania przemocy w szkole.

III. Zadania w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej
1. Opracowywanie wykazu uczniów z aktualnymi orzeczeniami i opiniami poradni 

kwalifikujących się do indywidualnej pracy.
2. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, 

uczniom z rodzin z problemem alkoholowym, zdemoralizowanym , mającym 
trudności materialne, kalekim, przewlekle chorym

3. Współpraca z pracownikami GOPS w Żelazkowie oraz innymi instytucjami
4. Wnioskowanie o umieszczenie uczniów z zaburzeniami w zachowaniu w pogotowiu 

opiekuńczym
IV. Sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności.

Termin i     miejsce składania dokumentów:  

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 10 września 2008 r. 

w  Urzędzie Gminy w Żelazkowie, pok. nr 10.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na wolne stanowisko 
urzędnicze –            

 pedagog szkolny – terapeuta uzależnień w wymiarze pełnego etatu – miejsce pracy szkoły 
podstawowe gminy Żelazków „

Przewidywany termin rozpatrzenia ofert pracy  w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania 
wniosków .

Kandydaci  zakwalifikowani  zostaną powiadomieni  na piśmie  lub telefonicznie o terminie rozmowy 
kwalifikacyjnej. 

Aplikacje które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane .

Oferty osób niezakwalifikowanych będą do odebrania w Urzędzie Gminy Żelazków, a nie odebrane 
będą komisyjnie zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. 

Naboru dokonuje Wójt Gminy Żelazków 


