CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW
KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W JEDLCU
ul. Spacerowa 1 63-322 Gołuchów S +48 62 761 62 50, +48 505 02 99 79 as +48 62 761 67 52

Oferta Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu ul. Spacerowa l, 63-322
Gołuchów dla zainteresowanych pracą kierowników i wychowawców
grup na turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci
Centmm Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
poszukuje kandydatów do pracy w charakterze kierowników, wychowawców gmp,
pomocy wychowawców oraz instruktorów ds. kulturalno - oświatowych i
prozdrowotnych na turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci rolników w okresie
wakacji w 2022 roku.
OGŁOSZENIE
Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

w Jedlcu ul. Spacerowa l, 63-322 Gołuchów, Tel. 62/76 16 250, 62/76 16 251,
62/7616 252 ,fax.: 62/ 76 16 752, email: biuro@jedlec.pl, www.jedlec.nowybip.pl
poszukuje kandydatów do pracy w charakterze kierowników, wychowawców gmp,
pomocy wychowawców oraz instruktorów ds. kulturalno - oświatowych i
prozdrowotnych na turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci rolników w okresie
wakacji letnich:
-1 turnus - od dnia 11.07.2022 r. do dnia 31.07.2022 r.
- II turnus - od dnia 01.08.2022 r. do dnia 21.08.2022 r.

Główne obowiązki:
A) Kierownik turnusu:

Obowiązki kierownika są określone w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2021 r. póz. 1915 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
(Dz. U. z 2016 r. póz. 452).
Do podstawowych obowiązków osoby kierującej turnusem rehabilitacyjnym należy:
* kierowanie prawidłowym pod względem organizacyjnym i wychowawczym
przebiegiem turnusu,
* opracowanie planu pracy turnusu oraz rozkładu dnia podczas turnusu, nadzór i
kontrola nad jego realizacją,
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* ustalenie i przydzielenie poszczególnym członkom kadry pedagogicznej
szczegółowego zakresu obowiązków, zarządzanie członkami kadry pedagogicznej i
kontrola wykonywania ich obowiązków,
* zapewnienie uczestnikom turnusu właściwej opieki od momentu przejęcia ich od
rodziców/opiekunów do czasu ponownego przekazania rodzicom/opiekunom
* nadzór nad przestrzeganiem bezpiecznych i higienicznych warunków turnusu,
* zapewnienie uczestnikom wypoczynku korzystania wyłącznie z wyznaczonych
obszarów wodnych, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 18.08.2011 r. o
bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U.2022.147 t.j.
ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. tekst jednolity) ,
* zapewnienie zróżnicowanej diety uczestnikom turnusu,
* przekazanie organizatorowi wypoczynku niezwłocznie po zakończeniu
wypoczynku dzienników zajęć wszystkich gmp.
* nadzór nad realizacją programu turnusu i podział uczestników turnusu na gmpy,
* współpraca z personelem medycznym Centrum,
* planowanie i organizowanie w uzgodnieniu z kierownictwem Centmm i innymi
członkami kadry pedagogicznej programu zajęć w każdym dniu,
* informowanie o zachowaniu dzieci i młodzieży oraz o ich stanie zdrowia na
wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka,
* podejmowanie decyzji o zwolnieniu dziecka w uzasadnionych przypadkach z
zajęć innych niż medyczne np. przyjazd rodziców; w przypadku wyjazdu dziecka
przed zakończeniem turnusu kierownik przyjmuje pisemne oświadczenie
rodziców/opiekunów prawnych, w którym określają oni powód wyjazdu,
* niezwłoczne poinformowanie Biura Rehabilitacji C/KRUS oraz Oddziałów
Regionalnych KRUS za pośrednictwem poczty elektronicznej o wyjeździe dziecka
z turnusu na adres: br@krus.gov.pl oraz na adres właściwego OR KRUS
kierującego dziecko,
* po zakończeniu turnusu sporządzenie i przekazanie do Biura Rehabilitacji
potwierdzonych przez Dyrektora Centrum:
- sprawozdania z przebiegu turnusu, zawierającego informację m.in. o sposobie
wydatkowania środków przeznaczonych na program prozdrowotny, liczby dzieci na
turnusach wraz ze szczegółową informacją na temat późniejszych przyjazdów i
wcześniejszych wyjazdów, pracy kadry zatrudnionej do opieki nad dziećmi.
- innych dokumentów z przebiegu turnusu,
* po zakończeniu turnusu przekazanie opiekunom z oddziałów regionalnych
wszelkich informacji i uwag dotyczących dzieci uczestniczących w turnusie
rehabilitacyjnym wraz z potwierdzoną przez Dyrektora Centrum informacją o
http://www.jedlec.nowybip.pl
email: biuro@krus.gov.pl
KRS 0000045732
REGON 250497975
NIP:9680171709

PC&

PRS
ISO 22000

liczbie osobodni wykorzystanych przez dzieci z poszczególnych oddziałów
regionalnych.
* dba przez całą dobę o bezpieczeństwo dzieci podczas trwania turnusu.
B) Wychowawca:

Obowiązki wychowawcy są określone w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2021 r. póz. 1915 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

(Dz. U. z 2016 r. póz. 452).
Do obowiązków wychowawcy należy:
* poinformowanie kierownika turnusu o specjalnych potrzebach uczestników
turnusu,

* prowadzenie dziennika zajęć realizowanych podczas turnusu,
* opracowywanie planu pracy uczestników turnusu zorganizowanych w grupę,
* organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia i realizacja programu,
* sprawowanie opieki nad uczestnikami turnusu zorganizowanymi w grupę w
zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych,
* zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom turnusu zorganizowanym w grupę,
* zapewnienie uczestnikom turnusu, we współpracy z ratownikiem wodnym, opieki
w czasie korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2
ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych,
* prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika turnusu,
* organizowanie czasu wolnego w grupie,
* sprawowanie opieki nad powierzoną gmpą dzieci przez całą dobę odpowiadając
za ich bezpieczeństwo podczas trwania turnusu.
C) Pomoc wychowawcy:
Obowiązki wychowawcy są określone w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2021 r. póz. 1915 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

(Dz. U. z 2016 r. póz. 452).
* współpracuje i udziela pomocy wychowawcy gmpy.,
* prowadzenie zajęć i zadań zleconych przez kierownika turnusu,
D) Instruktor ds. kulturalno-oświatowych:
Obowiązki wychowawcy są określone w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2021 r. póz. 1915 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
(Dz. U. z 2016 r. póz. 452).
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Do obowiązków instruktora ds. kulturalno-oświatowych i prozdrowotnych należy:
* organizowanie czasu wolnego wspólnie z wychowawcami (zajęcia rekreacyjne,
turnieje sportowe, wycieczki autokarowe, wycieczki piesze, gry dydaktyczne,
zabawy i konkursy tematyczne w formie zajęć plastycznych, muzycznych,
matematycznych, zabaw na świeżym powietrzu, spotkań z przedstawicielami OSP i
Policji, kurs pierwszej pomocy, pogadanki na temat zdrowego odżywiania się oraz
zapobiegania chorobom poprzez stosowanie profilaktyki zdrowotnej itp.);
* ustalanie programu kulturalno-oświatowego w uzgodnieniu z kierownikiem
turnusu.

Wymagania:
A) Kierownik turnusu

Turnusem rehabilitacyjnym od strony pedagogicznej kieruje osoba która:
* ukończyła 18 lat,
* posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe ( warunek nie
dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub
równoważnym na danym organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej
Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej
funkcjonującej w innym państwie członkowskim UE, państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu - stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, pełniących funkcję
kierownika wypoczynku lub wychowawcy wypoczynku w formach wypoczynku
organizowanych przez organizacje harcerskie,
* ukończyła kurs na kierownika wypoczynku ( nie dotyczy osób zajmujących
stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz instruktorów harcerskich
w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji
harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu
równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym
państwie członkowskim UE, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia
o wolnym handlu - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej,
* posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktycznowychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych uzyskane w okresie ostatnich 15
lat ( nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej
podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej
funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym
w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim UE,
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państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu - stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
* nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu,
przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo
przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209
ustawy z dnia 06.06.1997 r. - Kodeks Karny, przestępstwo określone w rozdziale 7
ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo wobec której nie
orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem,
leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w
określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi
osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca
pobytu bez zgody sądu.
B) Wychowawca

Wychowawcą na turnusie rehabilitacyjnym może być osoba która:
* ukończyła 18 lat,
* posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
* nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu,
przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo
przeciwko rodzime i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209
ustawy z dnia 06.06.1997 r. - Kodeks Karny, przestępstwo określone w rozdziale 7
ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo wobec której nie
orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem,
leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w
określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi
osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca
pobytu bez zgody sądu.
* ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku ( nie dotyczy nauczycieli, osób
pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26
ust. l pkt.l lit. a lub w art. 98 ust. l pkt.l ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz instruktorów harcerskich w stopniu co
najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej
funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym
w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim UE,
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu - stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
http://www jedlec.nowybip.pl
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C) Pomoc wychowawcy:

Pomocą wychowawcy na turnusie rehabilitacyjnym może być :
* osoba, która ma ukończone 18 lat życia,
* posiada co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe,

* nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i
opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia
06.06.1997 r. - Kodeks Karny, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia
29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo wobec której nie orzeczono
zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem,
edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych
środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania
się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody
sądu.
* ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku ( nie dotyczy nauczycieli, osób
pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26
ust. l pkt.l lit. a lub w art. 98 ust. l pkt.l ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz instruktorów harcerskich w stopniu co
najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej
funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym
w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim UE,
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu - strome
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
D) Instruktor ds. kulturalno-oświatowych

Instruktorem ds. kulturalno-oświatowych i prozdrowotnych na turnusie
rehabilitacyjnym może być:
* osoba, która ma ukończone 18 lat życia,
* posiada co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe,
* czynni nauczyciele,
* instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika,
* trenerzy i instruktorzy sportowi,
* posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności,
* nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i
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opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 06.06.1997
r. - Kodeks Karny, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29.07.2005
r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo wobec której nie orzeczono zakazu
prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją
małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych
środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania
się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody
sądu.
* ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku ( nie dotyczy nauczycieli, osób
pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26
ust. l pkt.l lit. a lub w art. 98 ust. l pkt.l ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz instruktorów harcerskich w stopniu co
najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej
funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym
w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim UE,
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu - stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
Wymagane dokumenty:
* kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników, wychowawców,
zaświadczenia o pracy w zawodzie nauczyciela lub na stanowisku kierowniczym w
publicznej szkole lub placówce;
* zaświadczenie o zatmdnieniu (dotyczy osób zatmdnionych),
* kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie ( nie dotyczy czynnych
nauczycieli), w przypadku trenerów i instruktorów sportu - dokument
potwierdzające uzyskanie tytułu trenera i instruktora sportu na podstawie ustawy z
dnia 25.06.2010 r. o sporcie (Dz. U z 2016 póz. 176) w brzmieniu obowiązującym
przed dniem 23.08.2013 r., dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę,
doświadczenie i umiejętności;
* studenci - aktualne zaświadczenie z uczelni;
* aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy,
* zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego ( nie dotyczy
czynnych nauczycieli),
* wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dostępny na stronie
intemetowej www.jedlec.nowybip.pl, lub w siedzibie CRR KRUS w Jedlcu.
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Dokumenty należy dostarczyć osobiście do siedziby Centrum Rehabilitacji
Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przesłać e-mailem na
adres: biuro@jedlec.pl lub pocztą na adres:
Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Jedlcu ul. Spacerowa l, 63-322 Gołuchów, do dnia 31 maja 2022 r.
Upoważnioną do kontaktów z kandydatami jest:
Małgorzata Ordziniak lub Katarzyna Nowak-Slusarz

- numer telefonu (62) 76 16 250, 76 16 251, 76 16 252.
r

Jedlec,dn. 19.04.2022 r.
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