
                                                                                                                                      Puławy dnia  30.09.2019 r.           

                                                                            

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza nabór 

na stanowisko pedagoga / wychowawcy 

w Placówce Wsparcia Dziennego „Aktywatorium”. 

Wymagania: 

 wynikające z  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  z dnia 9 czerwca 2011r. 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544, 2245). 

 

w przypadku pedagoga: 

 tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna.  

w przypadku wychowawcy:  

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 udokumentowany co najmniej  

3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; 

Wymagania dodatkowe: 

 Znajomość ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 Znajomość ustawy o pomocy społecznej. 

 Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi. 

Do zadań pedagoga będzie należało m.in.: 

 praca pedagogiczna z dziećmi w wieku 5 – 12 lat. 

 prowadzenie zajęć edukacyjnych, 

 prowadzenie dokumentacji m.in. dziennika zajęć, list obecności; 

 przygotowanie i prowadzenie zajęć integracyjnych i spotkań  okolicznościowych; 

 organizowanie m.in. wyjść do kina, muzeum, wycieczek; 



 pomoc w nauce i w odrabianiu prac domowych; 

 kształtowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych postaw prospołecznych; 

 integrowanie społeczności lokalnej podczas spotkań okolicznościowych; 

 organizację czasu wolnego, zabawę;  

 organizację zajęć sportowych;  

 organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami; 

 planowanie zakupów i prowadzenie ewidencji; 

 rozwój zainteresowań; 

 prowadzenie indywidualnych i grupowych konsultacji pedagogicznych z rodzicami; 

 promowanie działań PWDZ; 

 współpraca z pracownikami MOPS. 

 

Rodzaj umowy  – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Wymagane dokumenty:  

• CV z opisem dotychczasowej działalności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt, 

tj.: adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,  

• list motywacyjny,  

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie(wzór dostępny na stronie MOPS w 

zakładce O nas–Praca w MOPS) 

• poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

• poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie innych dokumentów o posiadanych 

kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,  

• poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy 

(świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),  

• oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 

publicznych, 

• oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

• klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby postępowania 

rekrutacyjnego (wzór dostępny na stronie MOPS w zakładce O nas–Praca w MOPS). 

Inne dokumenty: 

• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność -w przypadku kandydatów, którzy 

zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdą się w gronie pięciu 

najlepszych kandydatów. Oryginał do okazania przed zatrudnieniem. 

 



Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie  

z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pedagoga w Placówce Wsparcia Dziennego 

„Aktywatorium” w  Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej w Puławach w sekretariacie Ośrodka 

(pokój nr 27) w godzinach 7.15- 15.15 do dnia 7 października 2019 r.  do godziny 15.15. 

Poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem do celów związanych z rekrutacją można 

dokonać w sekretariacie MOPS, ul. Leśna 17, I p. pok. 27. Bliższe informacje można uzyskać pod 

numerem telefonu 81 45862 01 i 81 458 62 03.  

Uwaga: 

1. W toku naboru komisja wyłoni nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających  

w największym stopniu wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe, spośród których wybierze 

najlepszego kandydata, 

2. o zakwalifikowaniu na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, 

3. oferty, które wpłyną po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane, 

4. osoba wyłoniona do zatrudnienia w drodze naboru zobowiązana jest złożyć najpóźniej w dniu 

zawarcia umowy o pracę zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, 

5. wymagane oświadczenia, list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem 

kandydata. 

 

Osoba do kontaktu: 

Magdalena Beda 

p. o. kierownika Działu Integracji i Pomocy Specjalistycznej                                                                                              

pokój nr 13                                                                                                                                                                   

telefon  81 458 62 07                                                                                                                                                           

e-mail: magdalena.beda@mops.pulawy.pl 

 

 

 


