
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

 

1. Dyrektor Publicznego Żłobka w Polskiej Nowej Wsi ogłasza nabór na 4 stanowiska: 

opiekun – w wymiarze 1 etat 

(nazwa stanowiska na które ogłasza się nabór) 

2. Wymagania niezbędne: 

1) Obywatelstwo:  polskie, 

2) kwalifikacje: pielęgniarka, położna, opiekunka dziecięca, nauczyciel wychowania 

przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog opiekuńczo-

wychowawczy, lub co najmniej wykształcenie średnie  oraz  ukończone 280-godzinne 

szkolenie , z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych polegających na 

sprawowaniu opieki nad  dzieckiem pod kierunkiem opiekuna. 

3) staż pracy:  co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3 

4) wymagana rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi, 

5) osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został 

nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego 

przez sąd 

6) osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku 

3. Wymagania dodatkowe: 

1) znajomość aktów prawnych dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3, 

2) umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność, 

3) duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista. 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1) prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb dziecka, 

2) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających 

rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka, 

3) współpraca z rodzicami poprzez prowadzenie konsultacji i udzielania porad rodzicom 

w zakresie pracy z dziećmi, 

4) przyjmowanie i codzienny przegląd dzieci, 

5) układanie rozkładu dnia dla dzieci, 

6) wykonywanie różnych codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, a także stałe 

oddziaływanie wychowawcze na dzieci podczas wykonywania tych zabiegów, 



7) prowadzenie zajęć wychowawczych z dziećmi  na podstawie planu zajęć 

wychowawczych, 

8) karmienie dzieci w oznaczonych rozkładem dnia godzinach i wyrabianie u dzieci 

starszych  nawyku prawidłowego i samodzielnego jedzenia, 

9) dbanie o bezpieczeństwo dzieci, 

10) natychmiastowe zawiadamianie pielęgniarki o objawach chorobowych zauważonych 

u dzieci, 

11) natychmiastowe zawiadomienie przełożonych o zdarzeniach dotyczących dzieci, 

12) opracowanie  zapotrzebowania na sprzęt i pomoce niezbędne do pracy z dziećmi, 

13)  kontrolowanie stanu zabawek i pomocy wychowawczych, czuwanie nad ich 

właściwym wykorzystaniem i systematycznym uzupełnianiem oraz konserwacją, 

5. Wymagane dokumenty: 

1) list motywacyjny, CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r., poz.1182 

z późn. zm.), 

2) kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

3) kserokopie świadectw pracy (jeżeli posiada) poświadczone przez kandydata za 

zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku 

pracy, 

4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego 

stanowiska, 

5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) 

potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 

6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe, 

7) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie 

pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie 

obowiązków w wymiarze jednego etatu, 

8) dokument potwierdzający niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza 

skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach 

samorządowych, 

9) dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać do dnia 14 grudnia 2015r. do godz. 

12.oo pod adresem: Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi, ul. Lipowa 102. Polska Nowa Wieś, 46-

070 Komprachcice, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: 



 

„ nabór na wolne stanowisko: opiekun w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi” 

 

 

Aplikacje, które wpłyną do Żłobka po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 774646199 

 

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze na tablicy 

informacyjnej w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi 

 

 


