
 

 

Ogłoszenie o konkursie  

na stanowisko logopedy  

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Suścu 

 

w Projekcie :  

Nazwa projektu Z NAUKĄ ZA PAN BRAT 

Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

Działanie 12.2 Kształcenie ogólne 

 

I. Wymagania 

1. Wymagania obligatoryjne: 

a) Wykształcenie wyższe, licencjackie, z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć  

w zakresie logopedii, 

b) Umiejętność pracy z dziećmi, 

c) Wysoka kultura osobista, 

d) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, 

e) Korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowa za umyślne 

przestępstwo. 

2. Wymagania fakultatywne: 

a) znajomość aktualnych zasad i procedur właściwych dla realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków UE, w tym prawa krajowego; 

b) umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność. 

II. Przedmiot i czas wykonywania pracy 

1. Przedmiot pracy to wykonywanie czynności wchodzących w skład zadań Nauczyciela 

logopedy, opisanych w projekcie jak w tytule.  

W skład zakresu obowiązków Logopedy wchodzą w szczególności: 

a) Prowadzenie zajęć w zakresie logopedii, 

b) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków, 

c) Informowanie pracodawcy o nieobecności z powodu choroby natychmiast w celu 

przygotowania zastępstw, 

d) Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, 

 



Logopeda zostanie zatrudniony na czas realizacji projektu. Wymiar czasu pracy 

i charakter pracy: prowadzenie zajęć dla 5 grup uczniów w wymiarze dwóch godzin 

tygodniowo dla każdej grupy przez 29 tygodni oraz prowadzenie zajęć indywidualnych 

w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez 29 tygodni zgodnie z harmonogramem 

ustalonym przez szkolnego kierownika projektu „Z NAUKĄ ZA PAN BRAT” 

2. Umowę zawiera się na czas trwania projektu zgodnie z harmonogramem projektu- 

od września 2018 do czerwca 2019 roku. 

III. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków konkursowych 

1. Curriculum Vitae – zawierające dane personalne Kandydata, miejsce zamieszkania 

w tym adres do korespondenci, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej. 

2. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie 

i kwalifikacje. 

3. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w 

stanowisku, 

4. Oświadczenie kandydata, że nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

IV. Opis procedury wyłaniania kandydata 

Kandydat czyniący zadość wymaganiom z pkt I.1 i legitymujący się spełnieniem wymagań 

z pkt III, zaproszony zostanie do drugiego etapu konkursu. Drugim etapem konkursu jest 

rozmowa kwalifikacyjna z Kandydatem, na podstawie której Komisja Konkursowa sprawdzi 

wiedzę i predyspozycje Kandydata w związku z pracą na stanowisku : Logopeda. Pytania 

bezpośrednio dotyczyć będą przedmiotu świadczonej usługi określonej w pkt II. Podczas 

rozmowy Kandydat przedstawi swoje oczekiwania finansowe; w przypadku istotnych 

rozbieżności pomiędzy kwotą przewidzianą w budżecie projektu na wynagrodzenie 

Logopeda, a ceną podaną przez Kandydata, Beneficjent dopuszcza negocjacje w celu 

obniżenia ceny zaproponowanej przez Kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter 

indywidualny, tj. bierze w niej jednorazowo udział tylko jeden Kandydat. Po zakończonej 

ww. czynności – rozmowa kwalifikacyjna, Komisja w postępowaniu gabinetowym wyłoni 

zwycięzcę konkursu. Przed podjęciem decyzji o wyborze kandydata członkowie komisji 

ocenią oświadczenia woli i dokumenty złożone przez Kandydata w pierwszym etapie 

konkursu oraz przebieg rozmowy z drugiego etapu. Postępowanie gabinetowe na charakter 

tajny i kończy się protokołem końcowym dokumentującym przebieg konkursu. 

V. Pozostałe informacje dotyczące konkursu  

Aplikacje które wpłyną do siedziby Zamawiającego po terminie lub będą niekompletne 

zostaną zwrócone bez rozpatrzenia (termin nieprzekraczalny określony w pkt. VI.2).  

Lista Kandydatów, którzy spełnili wymagania obligatoryjne zawarte w ogłoszeniu (pkt I.1) 



umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. Z Kandydatami 

zakwalifikowanymi do drugiego etapu zostanie nawiązany kontakt telefoniczny lub 

za pośrednictwem poczty elektronicznej (z opcją potwierdzenia otrzymanej informacji 

na żądanie nadawcy) w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.  

Informacje o wyniku konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. 

Z wybranym Kandydatem zostanie zawarta umowa cywilnoprawna.  

Wynagrodzenie Logopedy będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

VI. Miejsce, termin i sposób doręczenia oferty na stanowisko objęte konkursem 

1. Miejsce: Urząd Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec. 

2. Termin: do dnia 20.09.2018 r , do godz. 12:00. 

3. Sposób doręczenia: ofertę należy doręczyć na adres i w terminie określonym w pkt. VI 1 

i 2, w zaklejonej kopercie z dopiskiem:  

konkurs na stanowisko nauczyciela- logopedy  

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Suścu  

w projekcie „Z NAUKĄ ZA PAN BRAT”. 

 

 

 

 

 


