
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr  69/2017 

Wójta Gminy Lądek 

z dnia  06-11-2017 r.  

OK.2110.5.2017 

OGŁOSZENIE  
WÓJTA GMINY LĄDEK  

z dnia 01 -12- 2017 r.  
o naborze na wolne stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego 

 Na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku  Kodeks Pracy  
(Dz. U. 2016, 1666 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości  

informację o wolnym stanowisku na : 
Nauczyciela wychowania przedszkolnego 

1 etat 

W związku z powyższym ogłasza się otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko. 

I.  Nazwa i adres jednostki 

Szkoła Podstawowa Ciążeń 
II.  Stanowisko pracy 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego 
III. Wymagania niezbędne 
1. obywatelstwo polskie, 
2. pełna zdolność do czynności prawnych, 
3. korzystanie z pełni praw publicznych, 
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                         
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
5. nieposzlakowana opinia, 
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku, 
7. wykształcenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia      

2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, 
1575). 

IV.  Wymagania dodatkowe  (dodatkowo punktowane) 

1.wykształcenie wyższe o kierunku: nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej lub pedagog opiekuńczo-wychowawczy,  
2. doświadczenie w pracy z dziećmi, 
3. samodzielność w wykonywaniu zadań, odpowiedzialność, terminowość, dokładność,                   
sumienność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność myślenia strategicznego                     
i analitycznego, 
4. dodatkowe umiejętności plastyczne, artystyczne, muzyczne i inne, które umożliwią 
prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci. 
5. wysoka kultura osobista, kreatywność, zaangażowanie w pracę, umiejętność pracy                        
w zespole, 
V. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku nauczyciel mianowany 
wychowania przedszkolnego w szczególności należy: 

1. tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach 
jego rozwoju zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 
przedszkolnego 
2. systematyczne planowanie i realizacja zajęć wychowawczo – dydaktyczno-opiekuńczych, 
w tym: 



- rozpoznawanie potrzeb, możliwości zdolności i zainteresowań wychowanków, 
- dokumentowanie wyników obserwacji pedagogicznych, 
- współdziałanie i informowanie rodziców o postępach dzieci, 
- realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu przedszkola, 
- prowadzenie dokumentacji nauczyciela i projektu. 
3. opracowywanie konspektów do zajęć i planów tygodnia. 
VI. Warunki zatrudnienia 
- miejsce świadczenia pracy: Szkoła Podstawowa w Ciążeniu – oddziały przedszkolne 
- zatrudnienie  w pełnym wymiarze czasu pracy -1 etat, 
- podstawa zatrudnienia : umowa o pracę 
- wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo 
- przewidywany termin zatrudnienia – od 02-01-2018r do 31-12-2018 rok 
VII.  Wymagane dokumenty 
1. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, 
2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane 
wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności.  
3. Oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy                             
na określonym stanowisku, 
4. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw 
publicznych, 
6. List motywacyjny, 
7. Życiorys (CV), 
8. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie wzór określa załącznik nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006r. (Dz. U. 2006 
Nr 125, poz. 869), 
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji 
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 2016, 922 tj.)  
VIII.  Miejsce i termin złożenia dokumentów 

1. 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 wolne stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego”. Nabór ofert trwa do 
dnia 8 grudnia 2017r. do godz. 14:00 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu). 
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 
2. Kandydaci zostaną telefonicznie poinformowani o dalszym etapie naboru. 
3. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania 
sprawdzającego będą do odbioru w Urzędzie Gminy w Lądku po zakończeniu procedury 
naboru.  
4. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Lądek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
5. Wójt Gminy Lądek zastrzega prawo odwołania bądź unieważnienia niniejszego 
postępowania. 
6. Wszelkich informacji dotyczących naboru można uzyskać u Pani Justyny Janowskiej – 
referent ds. oświaty tel. 63 276 38 80. 

 
          Wójt 
    Gminy Lądek  

   /-/ Artur Miętkiewicz 


