
Wójt Gminy Kije 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY W KIJACH 

OPIEKUN DZIECI 

Forma zatrudnienia: umowa na czas określony 6/8 etatu, miejsce pracy Gartatowice, gmina Kije 

Wymagania niezbędne: 

1.  posiada obywatelstwo polskie, 

2. posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne , preferowany  kierunek: wychowanie     

    przedszkolne lub edukacja wczesnoszkolna. 

3. preferowane doświadczenie zawodowe w pracy z dziedmi. 

4. udokumentowane  doświadczenie w zarządzaniu projektami unijnymi. 

5. Znajomośd ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr  

     142, poz. 1591 z póź. zm.) 

6. Znajomośd przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. 

     Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 

7. Znajomośd ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2001, Nr 

    101, poz. 926 ze zm.) 

               5.  Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne  

                    przestępstwo  skarbowe 

               6. Posiada pełną zdolnośd do czynności prawnych 

        7.  Umiejętnośd obsługi komputera i programów – MS Office, Internet 

               8. Stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku 

Wymagania dodatkowe: 

1. Umiejętnośd pracy z dziedmi i współpracy z rodzicami 

2. Praktyczna umiejętnośd rozwiązywania problemów 

3. Komunikatywnośd 

4. Prawo jazdy kat.B 

Wskazanie zakresu zadao wykonywanych na stanowisku 

1. Organizacja i urządzenie oddziału przedszkolnego,  współpraca z Koordynatorem  i Biurem 

Projektu, zaangażowanie przy rekrutacji  dzieci do Oddziału. 



2. Opieka nad dziedmi 3 i 4 latkami, realizacja podstawy programowej zgodnie z 

Rozporządzeniem MEN 

3. Organizowanie zajęd wzmacniających współpracę z rodzicami, prowadzenie zajęd otwartych 

dla rodziców. 

4. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji oddziału przedszkolnego,: dziennika zajęd, arkuszy 

obserwacji dziecka, miesięczne plany pracy, programy dydaktyczne zajęd dodatkowych, 

dokumentacji spotkao z rodzicami, przygotowania ankiet i materiałów do pracy z dziedmi i In. 

niezbędnych do prawidłowego przebiegu projektu. 

5. Wykonywanie dokumentacji zdjęciowej projektu. 

6. Ewaluacja prawidłowego przebiegu projektu. 

7. Współpraca z nauczycielami zajęd dodatkowych, placówkami oświatowymi z terenu Gminy 

oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

WYMAGANE DOKUMENTY 

1.List motywacyjny i życiorys (CV) 

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 

3. Kopie świadectw pracy potwierdzających dotychczasowy przebieg zatrudnienia. 

4. Kopie dokumentów poświadczających odbyte kursy i szkolenia. 

5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i o korzystaniu w pełni z praw  

    publicznych. 

6.Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. 

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI 

Data ogłoszenia naboru w BIP 28 sierpnia 2012 do  11 września 2012 do godziny 1500 

 

OKREŚLENIE MIEJSCA SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składad osobiście z dopiskiem: Dotyczy naboru na 

wolne stanowisko: Opiekun dzieci lub wysład pocztą na adres  

Urząd Gminy w Kijach, Kije 16, 

28-404 Kije  

I piętro, pokój 18 – Sekretariat 

 



UWAGI: 

Dodatkowe informacje można uzyskad pod numerem telefonu (41) 35 68 009  

Dokumenty nadesłane po upływu terminu nie będą rozpatrywane i wraz z dokumentami osób nie 

spełniających wymogów formalnych będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny byd opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101 poz. 926 z póź. zm. ) 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w przypadku nie podpisania umowy o 

dofinansowanie projektu. 

Krzysztof Słonina 

Wójt Gminy Kije 

 

 

 

 

 


