
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  

ul. Spółdzielcza 2, 59-101 Polkowice 

Poszukuje kandydata/ kandydatki na stanowisko  

Pedagoga  

w Zespole ds. Pieczy Zastępczej 

 

1. Wymagane wykształcenie wyższe pedagogiczne o specjalności: 

 pedagogika specjalna, 

 pedagogika resocjalizacyjna, 

 pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczna, 

 ogólnopedagogicznej, 

 pedagogika przedszkolna, 

 pedagogika wczesnoszkolna, 

 pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, 

 psychoprofilaktyka. 

 

2. Do obowiązków pracownika zatrudnionego na ww. stanowisku będzie należało                    

w szczególności: 

1) pomoc rodzinom zastępczym  w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, 

2) zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, 

w tym pedagogicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej, 

3) współudział w tworzeniu i realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej, 

4) udział w konsultacjach dotyczących oceny sytuacji dziecka  umieszczonego               

w pieczy zastępczej,  

5) udział w konsultacjach dotyczących oceny rodziny zastępczej oraz prowadzącego 

rodzinny dom dziecka,  

6) udzielanie indywidualnych konsultacji i porad rodzinom zastępczym 

zgłaszającym się o pomoc, 

7) planowanie i merytoryczne opracowywanie działań o charakterze informacyjnym 

i profilaktycznym skierowanych do kandydatów na rodziny zastępcze, rodzin 

zastępczych i usamodzielnianych wychowanków tych rodzin, 

8) wsparcie merytoryczne w trakcie prowadzenia przez organizatora pieczy 

zastępczej szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze, 



9) organizowanie i prowadzenie różnych form terapii pedagogicznej, 

10) prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych, usamodzielnianych 

wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, 

11) opiniowanie pedagogiczne  i opracowywanie diagnoz rozwojowych w stosunku 

do rodzin zastępczych, które nie wypełnianią prawidłowo swoich zadań, 

12) przeprowadzanie badań pedagogicznych z kandydatami do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka opiniowanie, 

celem oceny predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej.  

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego  w terminie 

do dnia 08 lutego 2012 r. do godz. 15.30 na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,            

ul. Spółdzielcza 2, 59-101 Polkowice pocztą lub osobiście. 

 

CV i list motywacyjny muszą być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych       

( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o 

pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1593 ze zm.).”  

 

 


