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  Zakład Poprawczy w Barczewie zatrudni pracownika na stanowisku kierownika 

internatu w wymiarze 1 etatu. 

 

     Nawiązanie stosunku pracy nastąpi  w oparciu o przepisy  zawarte  
w Ustawie - Karta Nauczyciela oraz przepisy wykonawcze do Ustawy. 

  
 
Wymagania, które powinien spełniać kandydat na kierownika internatu  

w zakładzie poprawczym: 
 
Kierownikiem internatu w zakładzie poprawczym może zostać nauczyciel 

mianowany lub dyplomowany, który: 
 

1. Ukończył studia wyższe magisterskie w zakresie resocjalizacji   
i posiada przygotowanie pedagogiczne. 

2. Ukończył studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) z 

przygotowaniem pedagogicznym  i studia podyplomowe lub kurs 
kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji. 

3. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej  
na stanowisku nauczyciela – wychowawcy. 

4. W okresie ostatnich pięciu lat uzyskał co najmniej dobrą ocenę  pracy 

lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego. 
5. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. 
6. Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym. 
7. Nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1  

z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r., Nr 97, 
poz. 674 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie 
dyscyplinarne. 

8. Przedstawi zaświadczenie o niekaralności. 
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Aplikacje osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku 

kierownika internatu w zakładzie poprawczym powinny zawierać: 
 

1. Pisemnie opracowaną koncepcję pracy wychowawczej internatu. 
2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający  

w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej. 

3. Uwierzytelnioną kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego 
lub dyplomowanego. 

4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje oraz 

osiągnięcia zawodowe. 
5. Uwierzytelnioną kopię karty oceny pracy albo oceny dorobku 

zawodowego. 
6. Kopię dokumentu tożsamości zawierającą dane osobowe ubiegającego 

się o zatrudnienie. 

7. Oświadczenie, że  pretendent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  

o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002r. Nr. 101.poz. 926 ze zm.) 
w celach przeprowadzenia weryfikacji chętnych na stanowisko 
kierownika internatu. 

 
 
 

Aplikacje, z uwzględnieniem danych adresowych i telefonicznych, należy 
składać na adres: 

 
Zakład Poprawczy w Barczewie  
ul. Wojska Polskiego 2 

11-010 Barczewo 
 

Kontakt telefoniczny: 89/5 14 84 61, fax 89/ 5 14 94 32 
 


