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DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO _ PEDAGOGICZNEJ W GORLICACH

oglasza nabor na wolne stanowisko pracy: nauczyciel- psycholog (zastqpstwo)

1. Wymaganianiezbqdne:
. wyksztalcenie: wy2sze studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - na podstawie

5 3.1. Rozporzqdzenia Ministra- Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2Ol7r. w sprawie
szczegolowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z2O!7r., po2.1575)

. pelna zdolno(c do czynno6ci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
o niekaralno6i za umy(lne przestgpstwo,

. nieposzlakowanaopinia.

Z. Wymaganiadodatkowe:
o do(wiadczenie zawodowe. min. 1 rok na stanclwisku pracy nauczyciela psychologa
. znajomo6i programow biurowych wchodzqcych w sklarj MS Office,
. prawo jazdy kat.t).

3. Predyspozycje osobowo3ciowe oiz umiejqtnoici interpersonalne:
.o komunikatywno5c, wysoka kultura osobista,

r obiektywizm, odpowiedzialno(i, dyspozycyjno6c,

o z0an8a2owanie, systematyczno(c, odpornoSi na stres,

. umiejqtno6c planowania i sprawnej organizacji pracy,

. gotowo6i do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejqtno5ci.

4. Zakres wykonywanych zadari na stanowisku:
o prowadzenic badari psychotogicznych uczni6w starszych ktas szk6t podstawowych, szk6l

ponadpodstawowych,

r przygotowywanie opinii, informacji, orzeczeri po badanach,
o prowadzeniedokumentacjiobowiqzujqcejpracownika poradni,

o interwencjakryzysowa,

. prowadzenie rozmow indywidualnych z uczniami z problemami emocjonalnymi,
wychowawczymi,

o prowadzenie zajqt z zakresu poradnictwa edukacyjnego dla uczniow,
o prowadzeniedzialalno5ciprofilaktycznejuczniow,

o prowadzenie dzialalno(ci informacyjno - szkoleniowej dla nauczycieli i rodzic6w.

5. lnformacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
o miejsce pracy: Poradnia Psychr:logiczno - Pedagogiczna, ul. NiepodlegtoSci 5A, 38-3OO

Gorlice,

. wymiar c/asll pracy, 1 etatu, t1 20 godz. tygodniowo,
o . ro.dzaj umowy o pracq: .i astqpstwo za nieobecnego nauczyciela (do 29.05.2023r.1
. wynagrodzenic zgodne z trtrzepisami ustawy Karta Nauczyciela.

6. W miesiqcu poprzedzajqcym datq upublicznienia ogloszenia wska2nik zatrudnienia osob
niepelnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorlicach, w rozumieniu



7.

przepisow o rehabilitacji zawodowej ispolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych jest
niisry ni| 6%.

Wymagane dokumenty:
o list motywacyjny,
. CV z dokladnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
. oryginal kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegajqcej siq o zatrudnienie (wz6r w

zalqczeni u ),

o kserokopie Swiadectw pracy lub aktualne za6wiadczenie z zaktadu pracy (w przypadku
pozostawania w zatrudnieniu),

o kserokopie dokument6w potwierdzajqce wyksztatcenie i kwalifikacje zawodowe,
o o(wiadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umySlne

prlestqpstwo :icigane z oskar2enia publicznego (wzor w zalqczeniu),
o o(wiadczenie kandydata o posiadaniu petnej zdolno5ci do czynno$ci prawnych oraz

o korzystaniu z pelni praw publicznych (wzor w zalqczeniu),
o oswiadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (wzor w zalqczeniu),
o oswiadczenie owyra2eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO (wzor

w zalqczeniu),

o o6wiadczenie o zapornaniu siq z tre:iciq klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania
danych osobowych i poinformowaniu o mo2liwo:ici wycofania udzielonej zgody (wz6r w
zalqczen i u),

o inne dokumenty (wiadczqceo posiadanych kwalifikacjach i umiejqtno6ciach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny byi wlasnorgcznie podpisane, a zlo2one kserokopie
dokumentow poSwiadczone wlasnorqcznym podpisem przez kandydata za zgodno6c z oryginalem
i dorqczone:
o listownie na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 38-3OO Gorlice,

ul. NiepodlegloSci 5A lub
o zlo2one osobi(cie poprzez wrzucenie do skrzynki na dokumenty znajdujqcej siq przy

wej6ciu do siedziby Poradni.
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 paidziernika 2021 r. do godz. 15:30 w zaklejonej
kopercie z dopiskiern ,,Nabor na wolne stanowisko pracyi nauczyciel - psycholog (zastqpstwo)".
Aplikacje, kt6re wplynq po wylel okre(lonym terminie (decyduje data wptywu do Poradni), nie
bqdq rozpatrywane.

Osoby spelniajqce podane w ogtoszeniu wymagania zostanE zaproszone na rozmowq
kwa lifikacyjnq.

lnformacja o wyniku naboru bgdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu lnformacji
Publicznej Psychologiczno - Pedagogicznej w Gorlicach.

Osoby, ktore nie zostanE zatrudnig, proszone sq o odbi6r swoich dokument6w aplikacyjnych
(osobi6cie) wterminie 14 dni od daty ogloszenia wynikow o naborze. Po uptywie tego terminu
dokumenty zostanq zniszczone.

Wszystkte dokumenty zawartc w ofercie rnus/q byc sporzqdlone w jqzyku polskim w formie
urnozltwialqccj tldr.zytanic. Dc-rkuntcnty wydane w lqzyku obcym powinny zostac zlo2one wraz
z ttunraczeniem.
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