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Wójt Gminy Złotoryja w związku z realizacją przez Gminę Złotoryja  projektu 
„Moje przedszkole- mój świat ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Działanie 9.1. 
Poddziałanie 9.1.1.ogłasza nabór na następujące stanowiska: 

Nauczyciel w punkcie  przedszkolnym w Gierałtowcu – 2 osoby 
Nauczyciel w punkcie przedszkolnym w Rokitnicy  - 2 osoby  
Nauczyciel w punkcie przedszkolnym w Wilkowie-Osiedlu – 2 osoby  

w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z Kodeksem pracy, na czas trwania projektu tj. od 
01.09.2010r. do 30.06.2012r.  
 
 Kandydaci powinni spełniać następujące niezbędne wymagania:  
1/ posiadać obywatelstwo polskie,  
2/ pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,  
3/ mieć nieposzlakowaną opinię,  
4/wykształcenie: minimum ukończone  
a/studia wyŜsze na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi 
w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym lub  
b/ zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku 
przedszkolnym lub wczesnoszkolnym  
lub inne wykształcenie uprawniające do pracy w przedszkolu zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić 
nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli (Dz.U. z 2009r., Nr 50, poz. 400)   
5/  mieć stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.  
 
Wymagania dodatkowe:  
1/ umiejętność współpracy w zespole,  
2/ umiejętność gry na instrumentach muzycznych,  
3/ dodatkowe kwalifikacje przydatne do wykorzystania w pracy w przedszkolu (rytmika, 
terapia pedagogiczna, umiejętności komputerowe, gimnastyka korekcyjna),  
4/ dyspozycyjność,  
5/umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,  
6/samodzielność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista,  
 
Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:  
1/organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej w 
powierzonym oddziale, opartej na pełnej znajomości dziecka i jego środowiska rodzinnego 
zgodnie z wymogami określonymi w podstawie programowej i programie wychowania w 
przedszkolu,  
2/ dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,  
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3/ przygotowywanie sal do zajęć,  
4/ opracowywanie programów zajęć dla dzieci,  
5/organizowanie i prowadzenie imprez dla dzieci i rodziców z róŜnych okazji,  
6/organizowanie i prowadzenie spotkań z rodzicami,  
7/wytwarzanie na placówce atmosfery twórczej pracy. 
Wymagane dokumenty:  
1/ Ŝyciorys (CV),  
2/ list motywacyjny,  
3/ dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych 
studiów, świadectwo ukończenia szkoły, itp.)  
4/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. Nr 1) 
5/ kopie świadectw pracy 
6/  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,  
7/oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do 
czynności prawnych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, a po wygranym 
naborze dostarczenie w ciągu 7 dni zapytania o udzielenie informacji o sobie z Krajowego 
Rejestru Karnego,  
8/ oświadczenie kandydata o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 
rekrutacji,  
9/ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,  
10/ kopia dowodu osobistego.  
 
Dokumenty w zamkniętej kopercie z adnotacją: "Nabór na stanowisko nauczyciela w 
oddziale przedszkolnym w ramach projektu pn. „Moje przedszkole- mój świat” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Działani e 9.1. Poddziałanie 9.1.1.” naleŜy 
składać w sekretariacie Urzędu Gminy Złotoryja, Al. Miła 4, 59-500 Złotoryja w terminie do 
dnia 02 sierpnia 2010r. , do godz. 15. 30 (decyduje data wpływu do urzędu)  

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem 
dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „WyraŜam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)  

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie 
przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.  
 

 


