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W związku z realizacją projektu  
„Szansa na lepszą przyszłość dla sierpeckich przedszkolaków” 

 Urząd  Miejski w  Sierpcu ogłasza nabór na  n/w  stanowisko 

 

 Instruktor/ka do realizacji zajęć przyrodniczo-ekologicznych rozwijających 
kompetencje indywidualne dzieci 

 

A. Wymagania  na stanowisku instruktor/ka: 

 wykształcenie wyższe kierunkowe,  

 doświadczenie zawodowe w  realizacji przedsięwzięć przyrodniczo- ekologicznych  z udziałem dzieci,  

 doświadczenie w realizacji programów własnych (autorskich), 

 opracowanie wstępnej koncepcji  realizacji programu  obejmującego  28 godzin zegarowych zajęć przyrodniczo-
ekologicznych, 

 dodatkowe kursy, studia podnoszące kwalifikacje zawodowe, 

 pożądane uprawnienia instruktora, 

 posiadanie przygotowania pedagogicznego,  

 umiejętność pracy z grupą dzieci, 

 łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi i dorosłymi. 
 

B. Zakres obowiązków: 

 Zapoznanie się z celami szczegółowymi realizowanego projektu, 

 Opracowanie docelowego   programu realizacji   zajęć , 

 Prowadzenie zajęć przyrodniczo-ekologicznych  w ramach zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje 
indywidualne dzieci, 

  Współpraca  z dyrektorkami Przedszkoli objętych projektem, 

 Współpraca z zespołem projektowym w zakresie przygotowywania harmonogramów  zajęć  dodatkowych,  

 Uczestniczenie w pracach zespołu ewaluacyjnego, 

 Bieżące informowanie rodziców o postępach   dziecka, 

 Prowadzenie dokumentacji prowadzonych zajęć  zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie, 

 Dbałość o powierzone pomoce dydaktyczne  do prowadzenia zajęć, 

 Współpraca z nauczycielem  realizującym wspólnie  zajęcia  w ramach projektu. 

 Udział w wycieczkach edukacyjnych organizowanych w ramach projektu do: ZOO, Gospodarstwa 
Ekologicznego, Składowiska Odpadów w Rachocinie, 

 Zorganizowanie   zbiórki odpadów (makulatura, baterie, plastiki) w Przedszkolach objętych Projektem. 
 

C. Wymagane dokumenty: 

 list motywacyjny;  

 curriculum vitae; 

 kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie; 

 kserokopie dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów o dodatkowych kwalifikacjach; 

 oświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe  w realizacji projektów  przyrodniczo-ekologicznych, 

 oświadczenie o niekaralności i że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie 
dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie. 
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Wymagane dokumenty należy złożyć w  terminie  do dn. 19.07.2010r. do godz. 15.00 

w 
 
Biurze Projektu 
Miejskie Przedszkole nr 2 
ul. Narutowicza 9 
09-200 Sierpc  
tel. (24) 261-00-95 
 

z dopiskiem:  

Dotyczy naboru na stanowisko instruktor/ka do realizacji zajęć przyrodniczo-
ekologicznych 

 Projekt POKL – „Szansa na lepszą przyszłość dla sierpeckich przedszkolaków” 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji z godnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 133, 
poz. 883 z późn. zm.) 

 

Data 07.07.2010r.        Burmistrz Miasta Sierpc 

 


