
  
 

 
 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

40-142 Katowice ul. Modelarska 10 

www.rops-katowice.pl 

 

poszukuje pracownika na stanowisko PEDAGOGA 

w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Bytomiu 
 
 

Liczba lub wymiar etatu: 1 

 

Miejsce wykonywania pracy:  

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Bytomiu, Plac Jana 13 

 

 

Główne obowiązki: 

 

   Realizacja zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                    

z dnia 09.06.2011 r. oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 

2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej w szczególności: 

 

1. Rozpoznawanie sytuacji wychowawczej i opiekuńczej wychowanków, udzielanie pomocy                    

i wsparcia dzieciom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych                           

i życiowych wychowanka. 

2. Przeprowadzanie badań pedagogicznych dzieci oraz sporządzanie diagnoz i zaleceń do pracy  

z dzieckiem. 

3. Współudział w opracowaniu planów pomocy dziecku i realizowanie zadań wynikających                 

ww. planów. 

4. Wykrywanie źródeł niepowodzeń szkolnych, zaburzeń rozwojowych i trudności   

wychowawczych oraz ustalenie właściwych metod oddziaływania na dziecko. 

5. Współdziałanie w sprawach wychowanków z sądami, ośrodkami pomocy społecznej, 

powiatowymi centrami pomocy rodzinie, instytucjami opiekuńczymi i wspierania rodziny, 

odpowiednimi organami oświatowymi. 

6. Prowadzenie z dziećmi zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjnych, indywidualnych                   

i  grupowych  oraz poradnictwa. 

7. Prowadzenie poradnictwa pedagogicznego dla rodziców dzieci przebywających w RPOT. 

8. Uczestniczenie w przygotowaniu z wychowankiem indywidualnego planu usamodzielnienia, 

udzielanie wsparcia i pomocy usamodzielnianym wychowankom. 

9. Podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny, a w przypadku dzieci  

z uregulowaną sytuacją prawną zgłaszanie informacji o tych dzieciach do ośrodków 

adopcyjnych. 

10. Uczestniczenie w pracach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. 

11. Sporządzanie terminowych opinii o wychowankach na potrzeby Sądów Rodzinnych, Poradni       

i innych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny. 

 

 

 

http://www.rops-katowice.pl/


Wymagania niezbędne: 

 

1. Wykształcenie wyższe - tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika 

specjalna. 

2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku pedagoga. 

3. Brak pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani 

ograniczona. 

4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 

1. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu 

egzekucyjnego. 

2. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych. 

5. Obywatelstwo polskie. 

6. Zdolność do pracy w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, co zostało 

potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy. 

7.  Nieposzlakowana opinia 

 

  Pożądane cechy kandydata: 

 

1. Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych. 

2. Wysoka kultura osobista. 

3. Kreatywność. 

4. Empatia i wrażliwość oraz kierowanie się w podejmowanych działaniach dobrem dziecka  

i poszanowaniem jego praw. 

5. Dyspozycyjność. 

6. Dobra organizacja pracy. 

7. Umiejętność współpracy. 

8. Odpowiedzialność. 

9. Sumienność. 

 

Wymagane dokumenty: 

 

1. List motywacyjny. 

2. Życiorys zawodowy. 

3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie. 

5. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy. 

6. Kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń. 

7. Inne dokumenty, które kandydat uzna za istotne (np. opinie, referencje). 

8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  

z pełni praw publicznych. 

9. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe. 

10. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek 

wynika z tytułu egzekucyjnego. 

11. Oświadczenie o zgodności dokumentów aplikacyjnych z oryginałem. 

12. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych udostępnionych  

w ramach naboru wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się. 

 

 



Kwestionariusz osobowy i oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie(RPOT) oraz klauzula 

informacyjna z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych udostępnionych w ramach naboru 

(RPOT) wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się do pobrania ze strony internetowej: 

https://old.rops-katowice.pl/pliki-do-pobrania/ 

 

Termin składania ofert: do dnia 15 października 2021 roku 

 

Dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem 

„Pedagog  w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Bytomiu” należy przesłać na 

adres: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

ul. Modelarska 10 

40-142 Katowice 

lub złożyć: w kancelarii ROPS (pokój nr 205). 

 

Inne informacje: 

 

• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%, 

• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data złożenia dokumentów  

w Ośrodku), 

• Osoby spełniające wymogi formalne zostaną indywidualnie poinformowane o terminie i miejscu 

postępowania rekrutacyjnego, 

• Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 

tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, 

• Oferty kandydatów, które spełniły wymagania formalne będą przechowywane przez okres 3 

miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. 

terminie nieodebrane osobiście zostaną komisyjnie zniszczone. 

• Oferty pozostałych kandydatów mogą być odbierane przez nich osobiście.                               

Po 3 miesiącach od dnia zakończenia procedury naboru nieodebrane oferty zostaną komisyjnie 

zniszczone. 

• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 730 68 64. 

 


