
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy 

 ogłasza nabór na wolne  stanowiska pomocy kierownika w Świetlicy w Nowej Wsi Królewskiej oraz w 

Płąchawach  

 

Umowa na czas określony od dnia 01.09.2019r. do dnia 31.08.2020r. 

w wymiarze pełen etat 

 

OFERTA Nr  2 /06.08.2019  

 

WYMAGANIA 

NIEZBĘDNE 

1. Wykształcenie minimum  podstawowe (mile widziane wykształcenie 

średnie ) 

 

2. Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza 

rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona. 

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku  pomocy 

wychowawcy w świetlicy . 

4. Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej 

oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub 
przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 
listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z  2016r.,  poz. 902). 

5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych. 

6. Kandydat/Kandydatka nie może być skazany/a prawomocnym wyrokiem 

sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

7. Nieposzlakowana opinia.  

 

WYMAGANIA 

DODATKOWE 

 

1. Umiejętność sprawnej organizacji i planowania pracy. 

 Odporność na stres. 

2. Kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność, samodzielność, 

obowiązkowość, cierpliwość. 

3. Łatwość nawiązywania kontaktów oraz tworzenia dobrej atmosfery 

współpracy. 

4. Mile widziana aktualna książeczka sanepidowska. 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Osoba zatrudniona  na stanowisku pomocy  kierownika świetlicy 

odpowiedzialna będzie m.in. za: troskę o ład i porządek oraz dbałość o 

należyty stan mienia świetlicy 

 sprawuje doraźną opiekę nad dziećmi w czasie chwilowej, 

ważnej nieobecności nauczyciela w sali, 

 towarzyszy nauczycielowi podczas zabaw i zajęć z dziećmi, 

jeżeli w danym czasie nie wykonuje innych powierzonych 

zadań, 

 bierze udział w spacerach lub wyjściach do kina, teatru i na 

wycieczkach, 

 udział w imprezach, uroczystościach i zajęciach grupy 



wymagających obecności, 

 przygotowywanie pomocy wg zaleceń nauczyciela, 

WYMAGANE 

DOKUMENTY 

   a) List motywacyjny 

   b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegające się o zatrudnienie (zał. do 

ogł.) 

   c) Kserokopie świadectw pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem 

   d) Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających posiadane   

       wykształcenie potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

   e) Kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń 

       o ukończonych kursach  i szkoleniach, itp. 

   f) Referencje, opinie od dotychczasowych pracodawców  
       (jeżeli takie kandydat posiada), 

g) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu 

z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione  

umyślnie i skarbowe. 

h) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla 

celów rekrutacyjnych. 

i) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na w/w 

      stanowisku. 

j) Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie. 

k)  Kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego  
       (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego). 

l)  Inne dokumenty, m.in. zaświadczenie o niepełnosprawności. 

m)oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej tj., że osoba nie   jest i 

nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej ani władza ta nie jest jej 

zawieszona ani ograniczona, 
n) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. do 

ogłoszenia) 
 

 

 

WARUNKI 

PRACY 

1. Praca z dziećmi i rodziną. 

2. Praca może przebiegać w zmożonym hałasie i warunkach stresowych. 

3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony w   

   wymiarze pełen etat czasu pracy, zgodnie z ustalonymi godzinami 

 funkcjonowania świetlicy. 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt  4b) ustawy  z  dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych   (t. j. Dz. U. z  2019r., poz. 1282 ) 
informuję, że w  miesiącu sierpniu 2018 r.  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
był niższy niż 6 %. 

 

Ochrona danych osobowych: 

Przetwarzanie danych osobowych, osób uczestniczących w naborze na wolne kierownicze  stanowisko 

wychowawcy w Świetlicy w Nowej Wsi Królewskiej   odbywa się na podstawie at. 6 ust. lit. b RODO oraz 

art. 6 ust. lit. c i art. 10 RODO w związku art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks oraz 

ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych a także art. 9 ust. 2 lit. b RODO.  

Uznaje się, że osoby, które  zgłosiły się do rekrutacji  zapoznały się z klauzulą informacyjną będącą 

załącznikiem do niniejszego ogłoszenia o naborze. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płużnicy, w 

zaklejonej kopercie formatu A-4  z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko  

Pomocy kierownika w Świetlicy, w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w  BIP,  tj.  

21.08..2019r.  w  godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy. 

 



Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata. 

Aplikacje, które wpłyną do GOPS po określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do 

GOPS). 

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wyłonione w drodze naboru nie będą odsyłane. 

Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski uzyskane od 

tłumacza przysięgłego. 

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej GOPS  w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie GOPS. 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną niezwłocznie powiadomieni telefonicznie o terminie 

dalszego postępowania. 

 

Aplikacje, które nie spełniają wymagań formalnych pozostają bez rozpatrzenia. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56-5887509- Wojciech Bartoszewski.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Rekrutacja  

 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w 

Płużnicy. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 87-214 Płużnica 54, 

e-mailowo:  gops.pluznica@pluznica.pl telefonicznie 56 688 75 09. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich 

danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować 

wysyłając e-mail na adres:    iod2@pluznica.pl. 

 

1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego na 

podstawie:  

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzania rekrutacji oraz ewentualnego zawarcia umowy, 

2) art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 101 RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących  na 

administratorze wynikających m.in. z 

a) art. 221. § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 2 

b) ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych2, 

c) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela2 

d) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe2 

3) art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw 

przez administratora w dziedzinie prawa pracy, 

4) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, 

gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa 

oraz w przypadku załączenia lub umieszczenia w dokumentach złożonych w czasie rekrutacji  

szczególnych kategorii  danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO do których administrator 

nie miał podstawy przetwarzania wynikającej z art. 9 ust. 2 lit. b RODO. 

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, także w kolejnych naborach 

pracowników jeżeli wyrazisz na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

2. Podanie danych: 

1) jest obowiązkowe, jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie 

będziemy mógł zrealizować celu jakim jest przeprowadzenie rekrutacji wobec Ciebie, 

2) jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie 

do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również 

przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji: 

1) Oryginały oraz kopie dokumentów złożonych w trakcie rekrutacji należy odebrać w terminie do 30 

dni od zakończenia rekrutacji, po tym czasie oryginały zostaną przesłane na podany adres do 

korespondencji, zaś kopie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji. W 

przypadku, gdy wyrazisz zgodę na udział w kolejnych naborach, Twoje dane przetwarzane będą 

do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od dnia ich złożenia. 

2) Dokumentacja dotycząca wykonana w związku z konkursem będzie przetwarzana: 

a) do 5 lat od dnia zakończenia rekrutacji, 

b) do przedawnienia roszczeń. 

3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie dane te będą przetwarzane do 

czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub do 12 

miesięcy jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w kolejnych naborach.  

4. Twoje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu. 

mailto:iod2@pluznica.pl


5. Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące 

usługi telekomunikacyjne, pocztowe oraz sądy, organy ścigania, podatkowe, radcowie prawni, podmioty 

kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale 

wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.  

Twoje dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie 

niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.  

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie 

administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne 

oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może 

tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw. 

6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo do: 

1) dostępu do treści Twoich danych; 

2) sprostowania Twoich danych; 

3) usunięcia Twoich danych, jeżeli: 

a) wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

b) Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w 

których były przetwarzane, 

c) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

4) ograniczenia przetwarzania Twoich danych; 

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych 

dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.  

7. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych 

narusza przepisy obowiązującego prawa. 

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych 

------------------------------------------ 
1 skreślić, jeśli kandydat nie ma obowiązku złożyć oświadczenia o niekaralności za umyślne przestępstwa i przestępstwa 

skarbowe  
2 nieprawidłowe należy skreślić  

 

 


