Ogłoszenie nr 1.2/2017
Bractwo Cerkiewne św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku
ul. Antoniuk Fabryczny 13, 15-672 Białystok

ogłasza nabór na Nauczyciela edukacji przedszkolnej
w ramach projektu „Rozwijaj się w przedszkolu” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

w wymiarze 1/1 etat
-umowa o pracę
Oferta powinna zawierać:
1.Wymagania konieczne:
a) kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych odpowiednio w
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2009 r. w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można
zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia
nauczycieli (Dz. U. 2015 poz. 1264 ze zm.),
b)w przypadku braku kwalifikacji oświadczenie kandydata o terminie ukończenia studiów/ nabyciu
kwalifikacji i uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji przedszkolnej, które
kandydat jest zobowiązany uzyskać do dnia 31 sierpnia 2017 r.,
c) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierające w szczególności informacje o stażu pracy
pedagogicznej i awansie zawodowym,
d) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku nauczyciela,
e) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw
publicznych,
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię kwalifikacji pedagogicznych,
h) oświadczenie że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 2014, poz. 1182 z późn. zm.),
i) oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym (załącznik nr 1),
j) oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2),
k) podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U nr 101, poz.926 ze zm.).

2. Wymagania dodatkowe (mile widziane):
a) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela,
b) umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, poczty elektronicznej, internetu,,
c) cechy osobowościowe: kreatywność, inwencja twórcza , poczucie odpowiedzialności, wysoka
kultura osobista, zaangażowanie, komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność,
umiejętność pracy w zespole.
3. Nauczyciel edukacji przedszkolnej będzie odpowiadał/a za prawidłową i terminową realizację
zadań, w szczególności za:
a) organizację i realizacje pracy dydaktyczno-opiekuńczo wychowawczej w grupie,
b) przygotowanie planów pracy, programów nauczania,
c) udział w zebraniach z rodzicami, posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
d) organizacji uroczystości przedszkolnych, wycieczek, zajęć dodatkowych
e) przygotowanie materiałów i prowadzenie zajęć dodatkowych,,
f) sprawowaniu opieki nad dziećmi,

g)
h)
i)
j)

promocję placówki i projektu,
prowadzenie bieżącej dokumentacji pedagogicznej,
współprace ze specjalistami, dyrektorem, pracownikami przedszkola, Zespołem projektowym,
podnoszenie kwalifikacji.

4. Informacje dodatkowe:
Pełnienie funkcji Nauczyciela edukacji przedszkolnej w/w projektu będzie odbywała się na
podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu. Liczba wolnych etatów: 2. Okres
zatrudnienia:01.09.2017 r.-31.08.2018 r.
5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Komplet dokumentów jakie należy złożyć tj. dokumenty z podpunktów b), c), i), j) w
formie skanów, zdjęć; dokumenty z podpunktów a), d), e), f) g), h) w formie oświadczenia
zgodnie załącznikiem nr 3 złożonego w formie skanu, zdjęcia
Termin: do dnia 20.04.2017 r. do godziny 15.00.
Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na adres
biuro@przedszkoleaniolki.pl do dnia 20.04.2017 r. Decyduje data faktycznego wpływu
oferty na e-mail do Zamawiającego.
Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
Oferty niekompletne lub niezgodne będą odrzucone.
Pytania do niniejszego
ogłoszenia należy kierować na adres e-mail:
biuro@przedszkoleaniolki.pl
Uwagi: Kandydaci spełniający wymagania konieczne, zostaną powiadomieni telefonicznie o
terminie dalszej rekrutacji. Oryginały dokumentów (cv, oryginały oświadczeń, kopie
dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych poświadczone przez
kandydata za zgodność z oryginałem) będą wymagane w kolejnym etapie rekrutacji
Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą
rozpatrywane.
Białystok, dn. 21.03.2017 r.

Załącznik 1 Oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym
OŚWIADCZENIE PERSONELU PROJEKTU
Oświadczam, iż obciążenie wynikające z zaangażowania mnie do projektu „Rozwijaj się w
przedszkolu” (nr projektu: WND-RPPD.03.01.01-20-0013/15) nie wyklucza możliwości
prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych mi zadań. Moje łączne zaangażowanie zawodowe1
w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych
podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Zobowiązuję się jednocześnie do nie
przekraczania ww. miesięcznego limitu godzin w okresie mojego zaangażowania do projektu.
Oświadczam, iż nie jestem zaangażowany/a w realizację innych projektów finansowanych
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
Oświadczam, iż jestem zaangażowany/a w realizację następujących projektów:
Tytuł projektu i nazwa Beneficjenta
Rodzaj umowy
Okres
Liczba godzin
zaangażowania
zaangażowania
miesięcznie2
1.
2.
Oświadczam, iż nie jestem zaangażowany/a w realizację żadnych innych zadań
finansowanych ze źródeł pozaprojektowych, w tym środków własnych Beneficjenta i innych
podmiotów.
Oświadczam, iż jestem zaangażowany/a w realizację następujących zadań
pozaprojektowych(obecne miejsce zatrudnienia):
Nazwa pracodawcy /
Rodzaj umowy
Okres
Liczba godzin
zleceniodawcy
zaangażowania
zaangażowania
miesięcznie
1.
2.
Oświadczam, iż podmiot wskazany pod nr ..... jest instytucją uczestniczącą w realizacji PO 3,
jednakże w przypadku zaangażowania mnie do projektu nie zachodzi konflikt interesów4 ani
ryzyko podwójnego finansowania wydatków.
W przypadku zaangażowania w realizację więcej niż jednego projektu zobowiązuję się do
prowadzenia protokołu potwierdzającego wykonanie zadań, liczbę i ewidencję godzin w każdym
miesiącu 5 realizowanych w ramach wszystkich projektów, z wyłączeniem przypadku, gdy będę
wykonywać wszystkie zadania na podstawie jednego stosunku pracy. Zobowiązuję się także do
przekazania Beneficjentowi ww. protokołów, w odniesieniu do okresu wykonywania zadań w ramach
projektu Beneficjenta.

...................................................................... Data i czytelny podpis
Dotyczy wszelkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności w ramach stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego i
samozatrudnienia (o którym mowa w sekcji 6.16 Wytycznych) oraz zaangażowania w ramach prowadzenia własnej działalności
gospodarczej.
1

W przypadku, gdy nie jest możliwe podanie dokładnej liczby godzin zaangażowania (np. w przypadku umów o dzieło lub prowadzenia
działalności gospodarczej), należy podać orientacyjną i uśrednioną liczbę godzin.
3
Jako instytucję uczestniczącą w realizacji PO rozumie się IZ PO, IP PO, IW PO, lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania
związane z zarządzaniem PO.
2

Konflikt interesów jest rozumiany jako naruszenie zasady bezinteresowności i bezstronności, tj. w szczególności: przyjmowanie
jakiejkolwiek formy zapłaty za wykonywanie zadań mających związek lub kolidujących ze stanowiskiem służbowym, podejmowanie
dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia zarobkowego mogącego mieć negatywny wpływ na sprawy prowadzone w ramach obowiązków
służbowych, prowadzenie szkoleń, o ile mogłoby to mieć negatywny wpływ na bezstronność prowadzenia spraw służbowych.
4

Ewidencja ta powinna mieć charakter „protokołu”, z którego powinno wynikać, jakie zadania (wg klasyfikacji zadań wskazanej we
wniosku o dofinansowanie projektu) w ramach jakiej umowy i w jakich godzinach wykonywała dana osoba każdego dnia. Natomiast
szczegółowe wskazywanie poszczególnych czynności w ramach danej umowy nie jest wymagane.
5

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo* z Zamawiającym, tj.
Bractwem Cerkiewnym św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 13,
15-672 Białystok

Powiązania, o których mowa polegają w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………………
Data i miejsc

………………………………………………
Czytelny podpis

_______________________________________________________
*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w
imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą.

Załącznik 3 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW

Ja niżej podpisany/a …………………………………………….…, świadomy/a
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto składając zeznanie mające
służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3 oświadczam, że
1. posiadam dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odpowiednio w

2.
3.
4.
5.
6.

7.

rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2009 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i
wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia
lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2015 poz. 1264 ze zm.),
mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela edukacji
przedszkolnej,
nie byłam(em) skazana(ny) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych,
posiadam kwalifikacje pedagogiczne,
nie toczy się wobec mnie postępowanie dyscyplinarne oraz nie byłem/am prawomocnie
ukarany/a karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3, w okresie 3 lat przed
nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4
Ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i
1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668 i 1010)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U nr 101, poz.926 ze zm.).

………………………………………………
Data i miejsc

………………………………………………
Czytelny podpis

Załącznik 4 – Oświadczenie kandydata o terminie ukończenia studiów/ nabyciu kwalifikacji i
uprawnień

OŚWIADCZENIE KANDYDATA

Ja niżej podpisany/a …………………………………………….…, świadomy/a
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto składając zeznanie mające
służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3 oświadczam, że jestem studentem ………………….. roku studiów
……………………… na …………………………………………………………………….
(nazwa uczelni).
Planowany termin ukończenia studiów/ nabyciu kwalifikacji i uprawnień do zajmowania
przeze mnie stanowiska nauczyciela edukacji przedszkolnej to ………………………….. .

………………………………………………
Data i miejsc

………………………………………………
Czytelny podpis

