
Nabór do pracy
Stanowisko: opiekun dzieci i młodzieży dowożonych autobusem szkolnym ½ etatu ( praca w 
poniedziałek i w piątek)
Miejsce pracy: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej 
Osoby zainteresowane ofertą pracy i spełniające niżej wymienione wymagania prosimy o 
przesłanie CV na adres: zsp.wolakielpinska@interia.pl – tytuł wiadomości „opiekun dzieci i 
młodzieży dowożonych autobusem szkolnym”

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO 

W WOLI KIEŁPIŃSKIEJ

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY 

DANE PODSTAWOWE

Nazwa stanowiska pracy: opiekun dzieci i młodzieży dowożonych autobusem szkolnym
Wymiar zatrudnienia: ½ etat.

Rodzaj umowy: umowa o pracę do 21 czerwca 2019r 

I Wymagania niezbędne 

1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie średnie.
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku – 

zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy.
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo 
skarbowe – zaświadczenie o niekaralności.

5. Zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno – 
epidemiologicznych.

6. Nieposzlakowana opinia.
7. Umiejętność pracy z dziećmi.
8. Zaangażowanie w pracę i punktualność.
9. Miłe usposobienie, łatwość w nawiązywaniu kontaktu z uczniem.

II  Wymagania dodatkowe:     

1. Samodzielność jak i umiejętność pracy w zespole.

2. Terminowość, rzetelność i odpowiedzialność.

3. Komunikatywność i wysoka kultura osobista.



4. Odpowiedzialność za realizację zadań.

5. Samochód i prawo jazdy kat. B.

III  Obowiązki pracownika

1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w trakcie wsiadania i wysiadania z autobusu 
szkolnego na przystankach oraz w trakcie przejazdu.

2. Zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w trakcie wsiadania i wysiadania z autobusu 
szkolnego na placu przed szkołą.

3. Odprowadzanie dzieci przedszkolnych do budynku szkoły.
4. W trakcie wykonywania czynności związanych z opieką ścisła współpraca z kierowcą 

autobusu w zakresie bezpieczeństwa przewozu:
4.1 w trakcie przejazdu przebywanie wewnątrz autobusu (w miejscu zapewniającym 

dobrą widoczność wszystkich uczniów,
4.2 w trakcie wsiadania uczniów, po zatrzymaniu się pojazdu, otwieranie przednich drzwi

i wychodzenie na zewnątrz,
4.3 sprawdzanie, cz w miejscu wsiadania i wysiadania nie występują jakiekolwiek 

zagrożenia dla bezpieczeństwa uczniów,
4.4 nadzorowanie wsiadania uczniów, służąc w razie potrzeby pomocą, przestrzegając 

zasady, że w pierwszej kolejności wsiadają uczniowie młodsi,
4.5 po wejściu wszystkich uczniów do autobusu sprawdzanie, czy uczniowie zajęli 

miejsca według wskazania,
4.6 po zamknięciu drzwi autobusu oraz sprawdzeniu, czy zamknięte są tylne drzwi – 

awaryjne, przekazanie sygnału kierowcy do kontynuowania jazdy,
4.7 w trakcie przejazdu kontrolowanie na bieżąco stanu ładu i bezpieczeństwa w 

autobusie, podejmowanie skutecznej interwencji w razie jego naruszenia. W razie 
konieczności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ma Pani prawo do podjęcia decyzji
o zatrzymaniu autokaru w celu przywrócenia bezpieczeństwa warunków jazdy. 
Kierowca zobowiązany jest wówczas do zatrzymania pojazdu w najbliższym miejscu 
nie zagrażającym bezpieczeństwa na drodze.,

4.8 podejmowanie działań, w celu przywrócenia ładu i bezpieczeństwa w autobusie bez 
jakichkolwiek form przemocy,

4.9 w trakcie wysiadania uczniów, po zatrzymaniu się pojazdu, otwieranie drzwi autobusu
i wychodząc na zewnątrz sprawdzanie, czy zachowane są warunki bezpiecznego 
wysiadania, a w szczególności, czy poruszające się po drodze pojazdy nie stanowią 
zagrożenia dla wysiadających oraz przeprowadzania uczniów na druga stronę jezdni,

5. Nadzorowanie wysiadania uczniów, służąc im w razie potrzeby pomocą.
6. Sprawdzanie stanu liczebnego uczniów i zweryfikowaniu z aktualną listą dowożonych

uczniów.
7. Odpowiedzialność i podjęcie obowiązków opiekuna rozpoczyna się z chwilą 

zatrzymania się autobusu w pierwszym miejscu zatrzymania, rozpoczynającym dowóz
uczniów, a kończy się z chwilą opuszczenia autokaru przez ostatniego ucznia w 
miejscu zatrzymania kończącym odwóz.

8. Po opuszczeniu autobusu przez uczniów, dokonanie przeglądu wnętrza autobusu i w 
przypadku stwierdzenia pozostawienia przez uczniów przedmiotów przekazanie 
znalezionych przedmiotów  kierowcy autobusu.

9. Prowadzenie Dziennika Przewozów, dokonywanie codziennie wpisów zawierających 
uwagi dotyczące zdarzeń zaistniałych w trakcie przewozu. W przypadku 
nieodpowiednich zachowań uczniów, dokonywanie wpisu do dziennika zawierającego



imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły i numer klasy, do której uczeń uczęszcza, opis 
zdarzenia (zachowania) opis podjętych działań i czynności w stosunku do zaistniałej 
sytuacji.

10. W przypadku awarii autobusu sprawuje Pani opiekę nad dowożonymi uczniami, 
zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego .

11. Uczestniczenie w posiedzeniach Rady pedagogicznej, kiedy omawiane są zagadnienia 
dotyczące bezpieczeństwa i zachowania uczniów.

12. Opiekun w czasie przerw wliczonych do czasu pracy, sprawuje opiekę nad uczniami 
zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem

IV  Informacja o warunkach zatrudnienia

1. Miejsce pracy: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej.

2. Możliwość uczestniczenia w szkoleniach, 

V  Wymagane dokumenty

1. Curriculum vitae.
2. List motywacyjny.
3. Zaświadczenie o niekaralności.
4. Oświadczenie o pełnej zdolności prawnej oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych.
5. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie

na w/w stanowisku.
6. Zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno – 

epidemiologicznych.
7. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany poziom wykształcenia.
8. Świadectwa pracy.

Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być podpisane i  opatrzone 
klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

List motywacyjny oraz CV należy przesłać na adres: zsp.wolakielpinska@interia.pl – tytuł 
wiadomości „opiekun dzieci i młodzieży dowożonych autobusem szkolnym” do dnia 31 lipca 
2018r.

1. Wyłonieni kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy telefonicznie na 
numer wskazany do kontaktu w przesłanej dokumentacji.

2. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony 
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów  nie będą rozpatrywane.

3. Z kandydatem wyłonionym w drodze rekrutacji zostanie podpisana umowa o pracę na 
czas określony do 21 czerwca 2019r.
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