
 
OGŁOSZENIE NR 1/2021 

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO – WYCHOWAWCA/CZYNI W PLACÓWCE 

WSPARCIA DZIENNEGO – 3/4 etatu 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Babicach 

ul. Krakowska 56 32-551 Babice 

 

I. Wymagania niezbędne: 

1. obywatelstwo polskie (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość 

języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej);  

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; 

3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. (Osoba wyłoniona w drodze naboru przed nawiązaniem stosunku pracy 

zobowiązana jest przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.) wysoki poziom 

kultury osobistej;  

4. nieposzlakowana opinia; 

5. pełnia władzy rodzicielskiej – kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz 

władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona; 

6. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu 

egzekucyjnego; 

7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku; 

8. posiadać następujące kwalifikacje:  

a. wykształcenie wyższe: 

– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki 

o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, 

pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub 

– na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, 

pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki 

opiekuńczo-wychowawczej, 

b. co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3 letni 

staż pracy z dziećmi lub rodziną. 
 

II. Wymagania dodatkowe:  

1. podstawowa znajomość przepisów prawa w zakresie: kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

2. min. 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym zagrożoną wykluczeniem; 

3. posiadanie dodatkowych kwalifikacji z zakresu umiejętności komunikacyjnych, nowoczesnych 

metod pracy z dziećmi i młodzieżą itd.;  

4. otwartość i komunikatywność, umiejętność budowania relacji międzyludzkich, pracy w grupie 

i z grupą;  

5. wysoki poziom kultury osobistej;  

6. gotowość do podejmowania wyzwań; 

7. otwartość na nowe doświadczenia;  

8. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.  

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

1. opieka nad dziećmi przebywającymi w placówce; 

2. planowanie działań wychowawczych w stosunku do grupy dzieci i młodzieży w placówce 

wsparcia dziennego;  

3. realizowanie zadań wynikających z indywidualnego planu pracy z dzieckiem;  

4. prowadzenie pracy w grupie oraz pracy indywidualnej z dzieckiem; 

5. sprawowanie nadzoru na realizacją planu zajęć wychowanków; udzielanie pomocy w nauce, 

w czynnościach samoobsługowych tj. myciu, sprzątaniu; 

6. prowadzenie pracy w grupie oraz pracy indywidualnej z dzieckiem; 

7. organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych, w tym przygotowywanie sali i dbanie 

o czystość i porządek sali; 



8. współorganizowanie z imprez okolicznościowych dla uczestników placówki (np. festyny, 

wycieczki, wyjazdy na basen). 

9. udzielanie wsparcia, rady i pomocy w trudnych sytuacjach i problemach rozwojowych 

i życiowych wychowanków przez prowadzenie rozmów indywidualnych, spotkań grupowych 

poświęconych omawianiu interesujących problemów; 

10. współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi placówkami 

diagnostycznymi przez korzystanie z konsultacji i diagnoz psychologiczno-pedagogicznych; 

11. prowadzenie zajęć wychowawczych i animacyjnych dla podopiecznych PWD;  

12. współpraca z rodzicami i opiekunami wychowanków w zakresie problemów rozwojowych, 

postępów w nauce, problemów i metod wychowawczych w formie: systematycznych spotkań, 

przeprowadzanie wywiadów środowiskowych; prowadzenie pedagogizacji rodziców w formie 

spotkań, rozmów, wspierania rodziców niewydolnych wychowawczo przez prowadzenie 

doradztwa indywidualnego lub współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi 

i innymi instytucjami w celu zapewnienia wychowankom warunków do prawidłowego 

rozwoju, a także udzielania pomocy w trudnych sytuacjach; 

13. udział w szkoleniach wewnętrznych, spotkaniach sprawozdawczo – programowych i zespole 

ds. okresowej oceny sytuacji dziecka; 

14. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 

15. sporządzanie planów pracy z dzieckiem. 

 

IV. Warunki pracy na stanowisku: 

1. wymiar czasu pracy: ¾ etatu; 

2. umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące), a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego 

okresu zostanie zawarta kolejna umowa na czas określony; 

3. szkolenia, superwizję, możliwość dalszego rozwoju;  

4. pracę z misją, w zespole chcącym zmieniać świat;  

5. miejsce pracy: Babice; 

6. czas pracy – godziny w przedziale 11.30-18.30. 

 

V. Wskaźnik zatrudnienia 

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Babicach, w rozumieniu przepisów 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 

6%. 

 

VI. Wymagane dokumenty:  

1. własnoręcznie podpisany list motywacyjny; 

2. własnoręcznie podpisany życiorys; 

3. wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (wzór w załączeniu); 

4. własnoręcznie podpisane oświadczenia o: 

a) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe, 

b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych; 

c) przetwarzaniu danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb 

rekrutacji (wzór w załączeniu), 

d) posiadanym obywatelstwie polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach 

samorządowych, 

e) braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku, 

f) nieposzlakowanej opinii. 

5. własnoręcznie podpisane oświadczenia, że: 

a) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku 

do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego – oświadczenie o jego wypełnianiu, w przypadku 

gdy nie ma osób zobowiązanych do alimentacji - oświadczenie, że nie został nałożony 

obowiązek alimentacyjny, potwierdzone własnoręcznym podpisem; 

b) kandydat nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska 

nie została mu ograniczona ani zawieszona. 



UWAGA: 

Brak wymaganych podpisów kandydata pod oświadczeniami powoduje niedopuszczenie 

do dalszej kwalifikacji.  

g) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe*; 

h) kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy, w przypadku 

pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy*; 

6. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów, którzy 

zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1282 ze zmianami).  

* kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie, oryginałów dokumentów pod 

rygorem wykluczenia w postępowania rekrutacyjnego. 

 

VII. Przebieg postępowania 

1. Postępowanie naboru na wolne stanowisko urzędnicze przeprowadza Komisja Rekrutacyjna 

powołana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach. 

2. W/w postępowanie składać się będzie z II etapów. I etap -kwalifikacja formalna, złożone oferty 

będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych przez 

kandydatów. Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani 

o terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu. II etap – komisja przeprowadza rozmowę 

kwalifikacyjną.  

3. Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

na tablicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach – II piętro.  
 

VIII. Miejsce składania lub wysłania dokumentów:  

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie na dziennik 

podawczy Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy 

społecznej w Babicach ul. Krakowska 56 32-551 Babice z dopiskiem: „Dotyczy naboru 

na stanowisko wychowawcy” w terminie do dnia 20.04.2021 r. do godziny 15.00.  

2. Dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.  

 

IX. Informacje dodatkowe:  

1. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy informacyjnej w budynku Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Babicach przy ul. Krakowskiej 56. 

2. Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji dołączone zostaną 

do jego akt osobowych. 

3. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się do dalszego etapu naboru, będzie 

można odbierać przez zainteresowanych w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników w BIP-ie.  

4. Wzięcie udziału w naborze oznacza, że Kandydaci/Kandydatki zapoznali się z klauzulą 

informacyjną dołączoną do ogłoszenia; 

5. Oferty nie spełniające warunków niniejszego naboru zostaną odrzucone.  

 

UWAGA: Forma II etapu naboru będzie uzależniona od aktualnej sytuacji epidemicznej, o czym 

kandydaci zostaną poinformowani. 

 

X. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni 

pisemnie lub telefonicznie. Prosimy podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego.  

 

Babice 01.04.2021 r.         Kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach    

Agata Pałka  

https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.133.0001282,00,OBWIESZCZENIE-MARSZALKA-SEJMU-RZECZYPOSPOLITEJ-POLSKIEJ-z-dnia-2019-06-14-r-w-sprawie.html

