
PORADNIA
PSYOfr .SIAO+EDAG0GIC2M
3E.n0!lcr, rf. $cpodrgEci 5A

- UJtu t&35$72'55..--.. Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznalf t3;tG?'30 iF00x 00t01t6y 
Ul. Niepodlegloici 5A, 38-3oo Gorlice

PPP.1101.3.22

DYREI(rOR PORADNI PSYCHOTOGICZNO - PEbAGOG lCzN E, W GoRtIcAcH

oglasza nab6r na wolne stanowisko pracy: nauczyciel- psycholog

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

I 3.1. Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2Ot7r. w sprawie

szczeg6lowych kwalifikacjiwymaganych od nauczycieli (Dz.U. z2OL7r., po2.1575)

o pelna zdolno6i do czynno5ci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,

o niekaralnoSd za umy6lne przestqpstwo,

o nieposzlakowanaopinia.

2. Wymagania dodatkowe:
o znajomo6i program6w biurowych wchodzqcych w sklad MS Office,
. prawo jazdy kat.B.

3. Predyspozycje osobowo6ciowe oraz umiejqtno6ci interpersonalne:
o komunikatywnoSi, wysoka kultura osobista,

. . obiektywizm,odpowiedzialno5i,dyspozycyjno6i,
o z?dnga2owanie, systematycznoSi, odpornoSi na stres,

o umieiqtno3i planowania i sprawnej organizacji pracy,

. gotowo6i do podnoszenia kwalifikacji izdobywania nowych umiejqtno6ci.

4. Zakres wykonyvvanych zadaf na stanowisku:
o prowddzenie badafi psychologicznych uczni6w starszych klas szk6t podstawowych, szk6t

ponadpodstawowych,

o przygotowywanie opinii, informacji, orzeczei po badanach,
o prowadzeniedokumentacji obowiqzujqcej pracownika poradni,

o interwencja kryzysowa,

o prowadzenie rozm6windywidualnych zuczniamiz problemamiemocjonalnymi,
wychowawczymi,

o prowadzenie zajqd z zakresu poradnictwa edukacyjnego dla uczni6w,
o prowadzeniedzialalno6ci profilaktycznej uczni6w,
o prowadzenie dzialalnoSci informacyjno - szkoleniowej dla nauczycieli i rodzic6w.

5. lnformacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
o miejsce pracy: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Niepodleglo$ci 5A, 38-3OO

Gorlice,
. wymiar czasu pracy: 1 etatu, tj. 20 godz. tygodniowo,
o rodzaj umowy o pracq: umowa o pracq na podstawie Karty Nauczyciela (rodzaj umowy
. - . .uzaleiniony od posiadanego stopnia awansu zawodowego nauczyciela)
. wynagrodzenie zgodne z przepisami ustawy Karta Nauczyciela.

6. W miesiqcu poprzedzajqcym datq upublicznienia ogloszenia wskainik zatrudnienia os6b
niepelnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorlicach, w rozumieniu



7.

przepis6w o rehabilitacji zawodowej i spoleczn ej orazzatrudnianiu os6b niepelnosprawnych jest

ni2szy nii6Yo.

Wymagane dokumenty:
o ' list motywacyjny,
. CV z dokladnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

. oryginal kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegaiqcej siq o zatrudnienie

o kserokopie 3wiadectw pracy lub aktualne za3wiadczenie z zakladu pracy (w przypadku

pozostawania w zatrudnieniu),

o kserokopie dokument6w potwierdzaiqce wyksztalcenie i kwalifikacje zawodowe,

o o3wiadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umy6lne

przestepstwo Scigane z oskarienia publicznego,

o o6wiadczenie kandydata o posiadaniu pelnej zdolno6ci do czynno6ci prawnych oraz

o korzystaniu z pelni praw publicznych,

o oSwiadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

o o6wiadczenie o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zfodnie z RODO,

o inne dokumenty Swiadczqce o posiadanych kwalifikacjach i umiejqtno6ciach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny byi wlasnorqcznie podpisane, a zloione kserokopie

dokument6w po6wiadczone wlasnorecznym podpisem przez kandydata za zgodnoSd z oryginalem

i dorqczone:
o listownie na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 38-300 Gorlice,

ul. NiepodlegloSci 5A lub

o zlo2one osobi$cie w siedzibie Poradni

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2O22 r. do godz. 15:30 w zaklejonej kopercie

z dopiskiem ,,Nab6r na wolne stanowisko pracy: nauczyciel- psycholog".

Aplikacje, kt6re wplynq po wy2ej okre6lonym terminie (decyduje data wptywu do Poradni), nie

bqdq rozpatrywane.

Osoby spelniajqce podane w ogloszeniu wymagania zostanE zaproszone na rozmowq

kwalifikacyjnq.

lnformacja o wyniku naboru bqdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu lnformacji

Publicznej Psychologiczno - Pedagogicznej w Gorlicach.

Osoby, kt6re nie zostanq zatrudnione proszone sq o odbi6r swoich dokument6w aplikacyjnych

(osobiScie) w terminie 14 dni od daty ogloszenia wynik6w o naborze. Po uplywie tego terminu
dokumenty zostanE zniszczone.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszE byi sporzqdzone w jqzyku polskim w formie

umoiliwiajqcej odczytanie. Dokumenty wydane w jqzyku obcym powinny zostai zlo2one wraz

z tlumaczeniem.

Gorlice, 19 lipca 2O22r.
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