
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu   

ogłasza nabór na stanowisko pracy: 

Animator sportowo-rekreacyjny na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy 

Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu powstałym w ramach 

GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OLKUSZA NA LATA 2016-2026 

WARUNKI PRACY: 

1. Praca w terminie: 

            10 maja – 15 października 2021 r.. 

2. Praca w godzinach otwarcia obiektów: 

a) W roku szkolnym (maj, czerwiec)  

- w dni robocze 16:00 - 21:00,  

- weekendy od 11: 00 - 21: 00 (z wyłączeniem dni świątecznych) 

b) Wakacje  

- w dni robocze oraz weekendy od 11: 00 - 21: 00    

c) W roku szkolnym (wrzesień, październik) 

- dni robocze 16:00 - 20:00,  

- weekendy 12:00 - 20:00 

    

3. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie. 

Minimalna miesięczna liczba godzin do zrealizowania tj. 80 godzin. Istnieje możliwość 

zatrudnienia kolejnych animatorów, którzy będą realizować pozostałą liczbę godzin 

wynikającą z ogólnej miesięcznej liczby godzin funkcjonowania obiektu. 

WYMAGANE KWALIFIKACJE: 

Wykształcenie pedagogiczne lub posiadanie stopnia trenera lub instruktora sportu. 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU: 

1. Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz imprez sportowych dla dzieci, 
młodzieży, osób niepełnosprawnych, dorosłych, seniorów oraz dla ich rodzin                            
w godzinach otwarcia obiektów sportowych znajdujących się przy Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu, zgodnie z harmonogramem 
ujętym w dzienniku zajęć. 
 

2. Umieszczanie aktualnego harmonogramu zajęć na tablicy ogłoszeń umiejscowionej                      

w widocznym miejscu na obiekcie, na stronie internetowej Szkoły oraz w razie 

konieczności również na portalu wskazanym przez UMiG Olkusz; 

3. Nadzór nad mieniem szkoły oraz zgłaszanie wszystkich usterek i zniszczeń do 

dyrektora szkoły. 



WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Życiorys zawodowy (CV) – opatrzony numerem telefonu kontaktowego lub                             

e - mailem oraz własnoręcznym podpisem, 

2. Kopie dokumentów poświadczającej kwalifikacje zawodowe, 

3. Program działań sportowo-rekreacyjnych adresowanych do różnych grup 

społecznych, które kandydat zamierza realizować będąc animatorem, opatrzony 

własnoręcznym podpisem. 

4. Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych (wg wzoru zamieszczonego na 

stronie szkoły). 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„Nabór - animator” w terminie do dnia 5 maja 2021 r. 

 


