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WÓJT GMINY LĄDEK 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wymagania niezbędne
 

1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
4. nieposzlakowana opinia,
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
6. wykształcenie wyższe kierunkowe (pedagogika przedszkolna lub wczesnoszkolna) z 

uprawnieniami do nauczania w przedszkolu (nauczyciel dzieci młodszych, nauczanie 
początkowe, nauczanie zintegrowane, wychowanie przedszkolne, itp.) 

7. umiejętność obsługi komputera, w tym korzystania z programów pakietu MS OFFICE,
8. umiejętność organizacji ciekawych, innowacyjnych zajęć dla dzieci,
9. komunikatywność.   

Wymagania dodatkowe

1. posiadanie co najmniej stopnia awansu zawodowego nauczyciela na poziomie: nauczyciel 
kontraktowy,  
2. ukończone kursy i szkolenia związane z nauczaniem w przedszkolu. 

Wymagane dokumenty

1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV),
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
5. kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających 
zatrudnienie,
6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
7. oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie,
8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 
publicznych,
9. podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm)”

Skrócony zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy

1. prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza w oparciu o wytyczne 
MENiS, aktualne założenia władz oświatowych, program wychowania w przedszkolu i 
zamierzenia planu rocznego, 

2. dbałość o bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci.
3. współpraca z innymi nauczycielami i dyrektorem placówki, 
4. współpraca ze specjalistami (logopeda, psychologiem) zaangażowanymi w przedszkolu 

i poza przedszkolem,
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5. utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb 
rozwojowych dziecka

6. włączenie rodziców w działalność przedszkola,
7. prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej (dziennika zajęć, w którym 

odnotowuje działania dzieci, formy i metody pracy; plany miesięczne, w których 
precyzuje sposoby i formy realizacji tematów kompleksowych; dokumentacji 
diagnozowania dzieci, innych wskazanych przez dyrektora placówki);

8. uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z  prawem do zgłaszania wniosków i 
propozycji dotyczących innowacji, eksperymentów pedagogicznych, organizacji pracy i 
działalności przedszkola;

9. przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych;
10. terminowe wykonywanie badan okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami;
11.  wykonywanie innych zadan zleconych przez dyrektora placówki.

Miejsce i termin złożenia dokumentów

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:
Urząd Gminy Lądek, ul. Rynek 26, 62-406 Lądek w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego”. Nabór ofert trwa do dnia 
11.07.2012r do godz. 12.00 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu). Dokumenty, 
które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, zakwalifikowanych do dalszego 
postępowania zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lądek oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej http://bip.gmina-ladek.pl.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lądek
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacje dodatkowe

1. Stanowisko pracy współfinansowane w ramach realizacji projektu „ Dobre przedszkole 
–  dobry  start  w  przyszłość”  współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  – 
Europejski  Fundusz  Społeczny  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki, 
Priorytet  IX  Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach,  Działania  9.1. 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych  w  systemie  oświaty,  Poddziałania  9.1.1  Zmniejszenie  nierówności  w 
stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

2. Z  uwagi  na  fakt  współfinansowania  stanowiska  pracy  ze  środków  UE  w  ramach 
realizacji  projektu  o  którym  mowa  w  powyższym  punkcie  planowany  okres 
zatrudnienia to : 1.08.2012 – 31.07.2014

3. Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Gminne w Dolanach.  

 

     Wójt Gminy
/-/ Arleta Pleśniak


