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Zata.cznik
do Zarz^dzenia nr 1/2015
Dyrektora Publicznego Przedszkola w Pielgrzymowicach
z dnia 20. 01.2015 r.

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKOW
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W PIELGRZYMOWICACH

§1

Jezeli w procedurze jest mowa o:
1. Przedszkolu- nalezy przez to rozumiec Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach.
2. Dyrektorze - nalezy przez to rozumiec Dyrektora Publicznego Przedszkola w Pielgrzymowicach.

§2
1. Celem procedury jest ustalenie zasad zatrudniania pracownikow oraz zagwarantowanie rownego
doste_pu do miejsc pracy w Przedszkolu.
2. Nabor kandydatow na wolne stanowiska jest otwarty i konkurencyjny.

§3

Procedura reguluje zasady naboru pracownikow do Przedszkola na stanowiska obsadzane na podstawie
umowy o prace., mianowania (w przypadku nauczycieli).

§4
1. Nabor pracownikow prowadzony jest w przypadku koniecznosci zatrudnienia pracownika.
2. Ogtoszenie o rekrutacji powinno zawierac:
1) nazw^ i adres jednostki,
2)

nazw^ stanowiska,

3) specjalnosc - w przypadku nauczyciela,
4) wymiaretatu,
5) wymagane kwalifikacje,
6)

miejsce i sposob sktadania ofert,

7) termin sktadania ofert, ktory nie moze bye krotszy niz 14 dni od dnia opublikowania ogtoszenia
na stronie internetowej Urze_du Gminy Pawtowice.
3. Ogtoszenie podaje sie, do publicznej wiadomosci poprzez:
1) wywieszenie na tablicy informacyjnej Przedszkola.
2)

zamieszczenie na stronie internetowej Urz^du Gminy Pawtowice i na stroniePrzedszkola.

4. Po uptywie terminu do ztozenia dokumentow, okreslonego w ogtoszeniu o naborze, Dyrektor
analizuje ztozone przez kandydatow oferty i ustala osoby spetniaja.ce wymagania wskazane w
ogtoszeniu.
5. Dyrektor organizuje rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spetniajqcymi warunki naboru i
dokonuje ich oceny oraz sporzgdza notatke. podsumowujqca_ rekrutacje,.

§5

Decyzj^ w sprawie zatrudnienia bqdz nie zatrudnienia kandydata podejmuje Dyrektor.
§6

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza SJQ mozliwosc skrocenia terminu sktadania ofert do 7 dni.
§7

Stosowanie procedury naboru pracownikow nie dotyczy w przypadkach:
1) naboru na stanowiska urz^dnicze realizowane zgodnie z odr^bnymi przepisami,
2) zatrudnienia pracownika za posrednictwem Powiatowego Urze.du Pracy (umowa na odbycie stazu).
3) zatrudnienia pracownika na zaste.pstwo, kt6ry przeszedt wczesniej wyzej wymienionq procedure,.
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