
Załącznik nr 2  

                                                                                                                    do Regulaminu Zatrudniania Pracowników   

                                                                                                                    Pedagogicznych w ZPiSdN w Głogowie 

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 

PSYCHOLOG SCHRONISKA – 22/22 etat 

 

1. Wymagania niezbędne: 

- wykształcenie: studia kierunkowe – psychologia, przygotowanie pedagogiczne 

- oświadczenie o niekaralności (warunkiem zawarcia ewentualnej umowy o pracę 

jest dostarczenie zaświadczenia o niekaralności) 

2. Zakres obowiązków na stanowisku Psychologa: 

Psycholog realizuje zadania diagnostyczne oraz resocjalizacyjne nieletnich. 

Celem opracowania opinii psychologiczno - pedagogicznej o nieletnim psycholog 

zespołu diagnostycznego podejmuje starania o uzyskanie szczegółowych informacji o 

wychowanku oraz o jego rodzinie. 

Dla uzyskania tych danych  wykorzystuje: 

- akta sprawy nieletniego z wywiadem środowiskowym, 
- arkusze ocen, świadectwa, opinie szkół, 
- opinie placówek diagnostycznych, opiekuńczo - wychowawczych i resocja-lizacyjnych, 
- karty informacyjne leczenia szpitalnego, sanatoryjnego, 
- informacje z placówek lecznictwa otwartego, 
- informacje uzyskane podczas rozmowy wstępnej z wychowankiem, 
- informacje uzyskane z wywiadu z rodzicami, opiekunami nieletniego, 
- wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, 
- opinie i spostrzeżenia o wychowanku pracowników pedagogicznych schroniska                 

a zwłaszcza wychowawców i nauczycieli. 
Do zadań psychologa w schronisku dla nieletnich w ramach tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych 

bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz należy w szczególności:  

1) przeprowadzanie rozmowy wstępnej oraz sporządzanie podstawowej informacji o 
nieletnim przyjętym do schroniska;  
2) prowadzenie badań i działań diagnostycznych w zakresie:  
 a) rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych wychowanków w celu określenia przyczyn niepowodzeń w nauce 
szkolnej, trudności w funkcjonowaniu, wspierania mocnych stron, predyspozycji, 
zainteresowań i uzdolnień,  
 b) określenia poziomu rozwoju intelektualnego oraz zaburzeń emocjonalnych  
i rozwojowych, funkcji poznawczych i cech osobowości,  



 c) określenia funkcjonowania społecznego, przejawów i przyczyn niedostosowania 
społecznego, stopnia internalizacji norm etyczno-moralnych;  
3) podejmowanie działań w celu zapewnienia nieletnim poczucia bezpieczeństwa; 4) 
diagnozowanie środowiska rodzinnego i rówieśniczego wychowanka;  
5) udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego rodzinie nieletniego;  
6) kwalifikowanie wychowanków do odpowiedniej formy pomocy psychologicznej z 
uwzględnieniem ich deficytów rozwojowych;  
7) inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach 
problemowych i kryzysowych;  
8) udzielanie wychowankom indywidualnej pomocy psychologicznej (porady 
psychologiczne, terapia krótko- i długoterminowa);  
9) prowadzenie specjalistycznych zajęć grupowych: profilaktycznych, 
psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych, obejmujących w 
szczególności sposoby radzenia sobie ze stresem, nabywania kompetencji społecznych, 
zapobiegania agresji;  
10) prowadzenie indywidualnych oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych wobec 
wychowanków zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych;  
Realizując swoje obowiązki w zespole diagnostycznym psycholog podejmuje szereg 

działań względem wychowanka umieszczonego w placówce: 

- w czasie pobytu wychowanka w izbie przejściowej przeprowadza z nim rozmowę 
wstępną (w miarę możliwości pierwszego dnia a najpóźniej do trzeciego dnia od 
przyjęcia wychowanka do schroniska) i odnotowuje ten fakt w „Rejestrze 
wychowanków przebywających w izbie przejściowej”, 

- prowadzi „Arkusz obserwacyjny wychowanka przebywającego w izbie przejściowej” – 
dokumentuje wyniki obserwacji, badań nieletniego, sporządza notatki z rozmów z 
nim, 

- prowadzi badania psychologiczne mające na celu określenie poziomu rozwoju 
intelektualnego wychowanka, cech osobowości, stopnia niedostosowania 
społecznego, uzdolnień, zainteresowań, predyspozycji zawodowych; badania 
psychologiczne winny być przeprowadzone w okresie dwóch pierwszych tygodni 
pobytu nieletniego w schronisku i (o ile zachodzi taka konieczność) możliwie szybko 
uzupełnione, 

- ustala, wspólnie z pedagogiem i kierownikiem internatu, w której grupie 
wychowawczej nieletni winien być umieszczony, 

- uczestniczy w wywiadzie z rodzicami lub opiekunami nieletniego, 
- systematycznie obserwuje zachowania wychowanka w kontaktach interpersonalnych 

z przełożonymi, kolegami, rodziną (w szkole,                                     w warsztatach, w 
grupie wychowawczej, podczas spotkań z rodziną), analizuje spostrzeżenia 
odnotowywane przez pracowników pedagogicznych placówki, 

- ukierunkowuje i modyfikuje metody oddziaływań wychowawczych (w oparciu               
o wyniki badań i obserwacji, zebrany materiał osobopoznawczy), 

- systematycznie przekazuje do szkoły, internatu i warsztatów zdobywane                         
o wychowanku informacje (podczas zebrań wychowawców, rad zakładu, rozmów z 
wychowawcami, nauczycielami, kadrą kierowniczą). 
 

 



3. Wymagane dokumenty: 

a) życiorys (c.v.) 

b) list motywacyjny 

c) dokumenty poświadczające wykształcenie 

d) dokumenty zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu 

e) oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych     w celach rekrutacji 

4. Termin rozpoczęcia pracy: 

1 września 2021r. 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zakładu Poprawczego, przesłać na 
jego  adres: 
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie 
Ul. Obrońców Pokoju 19, 67-200 Głogów 
 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko Psycholog schroniska”  
lub pocztą elektroniczną na adres: i.opalka@glogow.zpisdn.gov.pl  
do dnia 06.08.2021r. 
 
Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:i.opalka@glogow.zpisdn.gov.pl


Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych podczas 

rekrutacji do pracy w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie. 

  

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?  

Administratorem Twoich danych osobowych jest: 

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie 

ul. Obrońców Pokoju 19, 67-200 Głogów 

 

2. Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?  

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz 

skontaktować się: 

  

Bezpośrednio z Administratorem:  

Marian Chudziński  

Numer telefonu: 76 8358830 

Adres email: sekretariat@glogow.zpisdn.gov.pl 

 

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:  

Jędrzej Bajer 

Numer telefonu: 533 80 70 40 

Adres email: iod@odoplus.pl 

  

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji: 

 

  

CEL PRZETWARZANIA  

  

PODSTAWA PRAWNA 

  

Jako twój potencjalny pracodawca musimy od 

ciebie zebrać podstawowe informacje na twój 

temat, które są niezbędne aby prawidłowo proces 

rekrutacji w naszej firmie. Przetwarzamy tylko te 

dane które są wymagane przepisami prawa.  

  

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

Art. 221. KP 
 

Dz.U.2018.0.917 t.j. - 

Ustawa z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy 

 

  

  

4. Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób, który wiąże się z zautomatyzowanym 

podejmowaniem decyzji, m.in. takim jak profilowanie? 

Nie profilujemy osób u nas pracujących 

  



5. Komu przekazywane będą Twoje dane osobowe? 

Z uwagi na fakt, iż należymy do sektora finansów publicznych musimy spełniać zarówno 

obowiązki nałożone prawem, ale także musimy zapewnić odpowiednią organizację pracy 

całej placówki. 

 

W związku z czym Twoje dane mogą być przekazywane do: 

• podmiotów świadczących usługi teleinformatyczne w celu obsługi oprogramowania.  

Dostęp do danych Twoich danych osobowych mogą mieć: 

• uprawnieni pracownicy naszej placówki. 

 

6. Przez jaki czas przetwarzane będą Twoje dane osobowe? 

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat od dnia złożenia podania. 

 

7. Czy podanie danych jest moim obowiązkiem? 

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, 

jednakże jest konieczne w celu należytego wykonania procesu rekrutacji. Niepodanie danych 

spowoduje niemożliwością uczestniczenia w rekrutacji. 

 

8. Jakie są Twoje prawa? 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  

• masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 
 


