
Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie  

ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy  

 

 
I. LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW 

                       

Cały etat  

II. KWALIFIKACJE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ) 

Wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy : 

1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie resocjalizacji, oraz przygotowanie 

pedagogiczne lub 

2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności), i studia 

pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub kurs 

kwalifikacyjny, w zakresie resocjalizacji, oraz przygotowanie pedagogiczne, lub 

3) jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologia, oraz 

przygotowanie pedagogiczne, lub 

4) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności resocjalizacja, lub 

5) zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności i kurs kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji. 

6) kwalifikacje w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną 

III. WYMAGANIA 

Wymagania niezbędne : 

 posiada obywatelstwo polskie, 

 posiada wykształcenie w zakresie resocjalizacji i  przygotowanie pedagogiczne  oraz kwalifikacje  do pracy 

z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną . 

 doświadczenie zawodowe  – minimum 5 lata, 

 spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela, 

 posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 

 nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie  karne oraz 

dyscyplinarne 

 przestrzega podstawowych zasad moralnych, 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY I  OŚWIADCZENIA 

 CV 

 list motywacyjny, 

 kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, 

 kserokopie świadectw pracy, 

 kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 

 kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,  

 Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu 

postępowanie karne, 

 W przypadku wyboru kandydata do pracy -  zaświadczenie o niekaralności, 

Oświadczenie, że kandydat nie był  ukarany karą dyscyplinarną, 

 Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym 

stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze całego etatu. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys – CV (z uwzględnieniem 

przebiegu kariery zawodowej) powinny 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 1997r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn .zm)  

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

Wymagane dokumenty należy składać w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Witkowie lub przesłać w 

terminie do dnia 24.03.2023 r. do godz. 10
00

 (uznajemy datę wpływu do OOW w Witkowie)  na adres: Okręgowy 

Ośrodek Wychowawczy, ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko 

wychowawcy w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Witkowie” w zamkniętej kopercie oznaczonej 

imieniem i nazwiskiem kandydata. Dopuszcza się  możliwość przesłania dokumentów  na meila: 

sekretariat@witkowo.oow.gov.pl 

Dokumenty, które nie wpłynęły w określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. 

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

VII. INNE INFORMACJE 

W terminie do 3 miesięcy po ogłoszeniu wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego 

terminu dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61-4778-244. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Witkowie oraz na tablicy  ogłoszeń w Okręgowym Ośrodku 

Wychowawczym  w Witkowie.   



 

Załącznik 

 

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej 

 

 

 Oświadczam, że za poznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydata na 

stanowisko wychowawczy  w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym Witkowie. 

 

 

 

…………………………………… 

                                                                                                        Data i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

 

 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Okręgowy Ośrodek Wychowawczy 

z siedzibą  w Witkowie  ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo, jako odbiorcy moich danych 

osobowych zawartych w ogłoszeniu na stanowisko wychowawczy i dołączonych do niego CV, 

oświadczeniach, dokumentach i kopiach dokumentów w celu i zakresie niezbędnym do rekrutacji 

na stanowisko wychowawcy. 

 

……………………………………. 

Data i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM 

Wobec wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy  

o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu 

prawach z tym związanych.. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w 

Witkowie, ul. Park Kościuszki 9  62-230 Witkowo; zwanym dalej również ośrodkiem. 

2. Ośrodek wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące 

sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania ośrodka,  

a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem email: iod@selcom.pl lub telefonicznie: 509 776 801. 

3. Administrator danych – Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie przetwarza Pani/Pana 

dane osobowe zgodnie a art. 6 ust.1 lit. c) RODO na podstawie obowiązków wynikających z 

przepisów prawa – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, 

1000, 1076.) 

4. Pani/Pana dane osobowe umieszczone przez Panią/Pana w dostarczonym CV, oświadczeniach, 

dokumentach i kopiach dokumentów, w tym imiona, nazwisko, dane rodowe, data i miejsce 

urodzenia, numer PESEL, wizerunek, dane adresowe, adres mailowy i nr telefonu, oraz złożone w 

ofercie pozostałe dane i informacje, przetwarzane będą w celu realizacji zadania związanego z 

procesem rekrutacji na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie w imieniu którego działa dyrektor. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. Dla dokumentacji związanej z zatrudnieniem jest to obecnie  

50 lat od ustania stosunku zatrudnienia, a od 1 stycznia 2019 r. 10 lat licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, zaś dokumentacja 

papierowa złożona przez osoby, które nie zostaną zatrudnione zostanie zniszczona po upływie 3 

miesięcy od zakończenia naboru, 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 

danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

obowiązujące w tym zakresie prawo. Adres organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Pani/Pana dane nie będą profilowane. 

 

 

 

mailto:iod@selcom.pl

