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PREZES ZARZĄDU 

FUNDACJI „POROZUMIENIE WZGÓRZ DALKOWSKICH” 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

Nauczyciel – wychowawca grupy przedszkolnej w wieku 3-5 lat 

1. Stanowisko pracy: Nauczyciel – wychowawca grupy przedszkolnej w wieku 3-5 lat. 

2. Wymiar czasu pracy: 40 godzin w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00, 

7:30 – 15:30, 8:00 – 16:00 

3. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony poprzedzony okresem próbnym  

4. Liczba wolnych stanowisk: 1 

5. Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole w Siedlisku ul. Głogowska 37, 67-112 Siedlisko 

6. Wymagania konieczne:  

1) Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, nauczycielem w przedszkolu może być 

osoba, która posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach 

doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach 

specjalistycznych, bibliotekach pedagogicznych, kolegiach pracowników służb społecznych, 

szkołach policealnych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach II stopnia, 

branżowych szkołach I stopnia, gimnazjach, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz 

placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza 

miejscem stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem § 12–24 Rozporządzenia lub ukończyła: 

a) studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub 

prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 

b) studia pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty kształcenia, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie  art. 9c  ustawy  z dnia  27 lipca  2005 r.  –  Prawo  o szkolnictwie  

wyższym,  w zakresie  wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub 

prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim 

etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub 

c) studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w lit. a i lit. b oraz 

studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie nauczanego przedmiotu lub 

prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub 

d) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub 

prowadzonym zajęciom, lub 

e) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wymieniona w lit. d oraz kurs 

kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć 

f) studia  pierwszego  stopnia,  studia  drugiego  stopnia  lub  jednolite  studia  magisterskie,  na  

kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, 

g) zakład  kształcenia  nauczycieli  w specjalności  przygotowującej  do  pracy  z dziećmi  w wieku  

przedszkolnym  lub wczesnoszkolnym. 

2) mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi, 

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 
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4) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem 

ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne, 

5) nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu 

zawieszona ani ograniczona, 

7. Wymagane dokumenty: 

a) CV (Życiorys), 

b) list motywacyjny, 

c) dyplomy i świadectwa potwierdzające wykształcenie – kserokopie, 

d) świadectwa pracy i dokumenty potwierdzające staż pracy – kserokopie, 

e) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, w tym kserokopia ukończonych 

szkoleń i seminariów potwierdzających posiadane umiejętności, 

f) zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy 

lub świadczenie usług w przedszkolu, 

g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni 

praw publicznych, 

h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

rekrutacji, 

i) oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza 

rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona, 

j) kwestionariusz osobowy – załącznik nr 1. 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru 

na stanowisko „Nauczyciel-wychowawca – Niepubliczne Przedszkole w Siedlisku” - osobiście lub 

listem poleconym do dnia 02.03.2018 r. w siedzibie Biura Fundacji „Porozumienie Wzgórz 

Dalkowskich” przy ul. Głogowska 10, 67-124 Nowe Miasteczko, Sekretariat pok. 4 w godzinach 8:00 – 

15:00, w dniu 02.03.2018 r. do godz. 13:00. 

9. Aplikacje, które wpłyną do Biura Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” po wyżej określonym 

terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data zarejestrowania w Biurze Fundacji. 

10. Po upływie terminu złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze na stronie internetowej 

Fundacji, zostanie podana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz 

którzy zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która decydować będzie o wyborze danego 

kandydata. 

11. Postępowanie związane z wyborem kandydata (rozmowa kwalifikacyjna) na stanowisko Nauczyciel – 

wychowawca odbędzie się 05 marca 2018 r., w Biurze Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” 

ul. Głogowska 10 o godzinie 10:00. 

12. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Fundacji: 

(www.WzgorzaDalkowskie.pl)  

13. Dodatkowych informacji udziela Pani Agnieszka Alaszewicz , tel. kon. 068 3 888 431 
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/pieczątka i podpis/ 
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