
 

OGŁOSZENIE NR 1 /2012 
 

W ramach realizacji projektu na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci ze Wsi Przełęk w formie półkolonii 

zimowej,   
 

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Przełęk ogłasza konkurs na wychowawcę półkolonii,  

który zostanie zatrudniony w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym                 

z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                  

oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2013  – organizacja półkolonii zimowych 

ogłoszonego przez Burmistrza Nysy w dniu 19 listopada 2012 roku,                                                 

dla dzieci  uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej SRW w Przełęku. 
 

I. Informacje ogólne: 

Termin przeprowadzenia zajęć: 28 styczeń 2013 r. – 8 luty 2013 r. w PSP SRW Przełęk 

Ilość miejsc pracy: 1 

Wynagrodzenie: 800,00 zł (brutto-brutto) 

Ilość dni pracy: 10 (pn. – pt.) 

Czas pracy: wg rozkładu dnia, średnio 4 godz. dziennie, 

Liczba uczniów w grupie: do 15 

Ilość grup : 1 
 

II. Wymagania: 
 

 Minimum kwalifikacje określone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 

stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania; 

 Umiejętność organizacji pracy indywidualnej i zespołowej dzieci, organizacji gier i zabaw; 

 Minimum 3 – letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej lub 

bycie wychowawcą kolonijnym na minimum pięciu turnusach w okresie minimum trzech lat,   

 Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku 

nauczyciela wychowawcy. 
 

III. Zakres obowiązków: 

1. prowadzenie dziennika zajęć,  

2. opracowywanie planów pracy wychowawczej grupy,  

3. organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia,  

4. sprawowanie opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz 

innych czynności opiekuńczych w czasie wyjazdów do Nysy i na miejscu,  

5. zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom grupy, 

6. prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika placówki wypoczynku.  
 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do dnia 07.01.2013 r. do godz. 14:00 sekretariatu 

Stowarzyszenia  Rozwoju Wsi Przełęk, Przełęk 15, 48-303 Nysa (liczy się data wpływu do siedziby 

SRW Przełęk - Szkoły): CV, dokumenty potwierdzające wymagania podane w pkt. II.  

Rozpatrzenie ofert i rozmowa kwalifikacyjna nastąpi w dniu 8.01.2013 r. o godz. 12:00 

Dane kontaktowe: tel. 77 4334819, Edward Krawecki w godz. 7:30 – 14:30 

Regulamin i ogłoszenia o konkursie do wglądu na: www.pspsrwprzelek.nysa.pl/joomla/, menu 

Stowarzyszenie, zakładka: ogłoszenia. 

Prezes SRW Przełęk: Małgorzata Zarzycka 

Przełęk 28.12.2012 r. 

Niniejsze ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie internetowej PSP Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Przełęk na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie PUP w Nysie, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Przełęk 

i tablicy ogłoszeń sołectwa Przełęk. 

http://www.pspsrwprzelek.nysa.pl/joomla/

