Tychy, dnia 26 października 2017 r.
OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU
I.

Zamawiający:
Miejskie Centrum Kultury w Tychach
ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy

II.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest pełnienie funkcji wychowawcy - opieka nad dziećmi w wieku
6-13 lat oraz kierownika wypoczynku (dotyczy tylko półkolonii w Urbanowicach) podczas małych
form wypoczynku organizowanych w Klubie Wilkowyje (ul. Szkolna 94) oraz w Klubie Urbanowice
(ul. Przejazdowa 8) w okresie ferii zimowych 2018 r. w dniach 29.01.- 9.02.2018 r. w godzinach od
8.00 do 16.00.
Wynagrodzenie do 800 zł. brutto za turnus (dotyczy wychowawcy i kierownika)
Do obowiązków wychowawcy należeć będzie:
Zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku;
prowadzenie dziennika zajęć,
opracowywanie planów pracy wychowawczej grupy;
organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia;
sprawowanie opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz
innych czynności opiekuńczych;
6. zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom grupy;
7. prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.
8. Zorganizowanie zajęć tematycznych (max. 2 h), integracyjnych na rozpoczęcie turnusu oraz
zajęć na zakończenie turnusu
1.
2.
3.
4.
5.

Do obowiązków kierownika należeć będzie:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

kierowanie wypoczynkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami;
kontrola realizacji planu pracy oraz rozkładu dnia wypoczynku;
ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności poszczególnym pracownikom;
kontrola wykonywania obowiązków przez pracowników;
zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki i warunków bezpieczeństwa od
momentu przejęcia ich od rodziców (prawnych opiekunów) do czasu ponownego przekazania
rodzicom (prawnym opiekunom);
zapewnienie odpowiednich warunków zdrowotnych i higieniczno-sanitarnych w miejscu
wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń
i otoczenia;
informowanie o zachowaniu dzieci i młodzieży oraz ich stanie zdrowia - na wniosek rodziców
(prawnych opiekunów);
przechowywanie dostarczonych przez organizatora wypoczynku kopii dokumentów
poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych lub wolontariuszy
Zorganizowanie spotkania organizacyjno - informacyjnego z wychowawcami oraz
organizatorem.

III.

Termin i miejsce realizacji:
Termin: I turnus 29 stycznia – 2 lutego 2018 r. w godzinach 8:00-16:00
II turnus 5 – 9 lutego 2018 r. w godzinach 8:00-16:00
Miejsce: Klub Urbanowice MCK - ul. Przejazdowa 8, Klub Wilkowyje MCK – ul. Szkolna 94

Możliwość zgłoszenia swojej kandydatury na obydwa turnusy lub pojedynczy.
IV.







Wymagane dokumenty:
ukończone 18 lat;
wykształcenie co najmniej średnie
posiada co najmniej trzy letni staż pracy dydaktyczno – wychowawczej lub opiekuńczo –
wychowawczej uzyskane w okresie ostatnich 15 lat
zaświadczenie o niekaralności (z KRK ważne przez okres 12 miesięcy od daty wydania)
Informacji takiej nie musi przedstawiać tylko kandydat, który jest jednocześnie zatrudniony na
podstawie przepisów, które przewidują warunek niekaralności za przestępstwo popełnione
umyślnie. Taka osoba musi jednak złożyć w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności.
zaświadczenie o ukończonym kursie na kierownika/wychowawcę wypoczynku

Warunek posiadania kursu kierownika nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z
dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczowychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a
lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika
lub równoważnym, nadanym w organizacji harcerskiej.
Warunek ukończenia kursu na kierownika nie dotyczy osób zajmujących stanowiska
kierownicze w szkołach lub placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co
najmniej podharcmistrza lub równoważnym, nadanym w organizacji harcerskiej,
pełniących funkcję kierownika wypoczynku lub wychowawcy wypoczynku w formach
wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.
V.

Kryterium wyboru kandydata – doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu wypoczynku
dla dzieci i młodzieży
Ofertę
należy
8 grudnia 2017 r.

przesłać

e-mailem

na

adres:

Dane kontaktowe:
Małgorzata Król
Miejskie Centrum Kultury w Tychach Klub Wilkowyje
ul. Szkolna 94
43-100 Tychy
691 770 344 lub 32 227 26 22 w godz. od 12.00 do 16.00

klub@mck.tychy.pl

do

dnia

