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Wójt Gminy Kaw ęczyn 
ogłasza nabór na zastępstwo   

nauczyciela wychowania przedszkolnego 
   

w ramach realizacji projektu „Przedszkolaki na start” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego  

 
 

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
Liczba wolnych miejsc pracy: 2   

1. Przedmiot naboru  
   
Stanowisko :   zastępstwo nauczyciela wychowania przedszkolnego w punkcie 
przedszkolnym 
   
Miejsce wykonywania pracy :  
1) Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Tokarach Pierwszych. 
2) Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kawęczynie 
   
Wynagrodzenie : współfinansowane będzie przez Unię Europejską w ramach 
                            Europejskiego Funduszu Społecznego.   
Okres zatrudnienia : na czas nieobecności Pani Anny Jankowskiej oraz Pani Marty 
                                Goślińskiej od chwili wyboru na okres nie dłuższy niż do 
                                 30.06.2013 r.  ( z wyłączeniem sierpnia 2012 r.) 
Podstawa zatrudnienia : umowa o pracę  
   

2. Wymogi niezbędne:  
   
1) Posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w przedszkolu zgodnie                     

z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12 marca 2009 r. w 
sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia 
szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego 
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U z 2009 r. 
Nr 50 poz. 400).    

2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela wychowania 
            przedszkolnego punkcie przedszkolnym;  
3) posiadanie stażu pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola lub edukacji 
           wczesnoszkolnej.  
   

3. Wymagania dodatkowe :  
   
1) Umiejętność pracy w zespole, wysokie umiejętności komunikacyjne, 

obowiązkowość i rzetelność.  
2) Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, 
3) Kreatywność i odporność na stres. 
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4. Zakres wykonywanych zadań w projekcie:   
1) Realizacja autorskiego programu wychowania przedszkolnego w wymiarze 4 

godz. dziennie.  
2) Organizacja swobodnych zajęć dla dzieci np: sportowych, plastycznych, 
            organizacja wycieczek w czasie wolnym od zajęć z podstawy programowej; 
3) Opieka nad dziećmi; 
4) Informowanie rodziców oraz koordynatora i asystenta projektu o postępach 
            dzieci; 
5) Dokonywanie ewaluacji pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej oraz 
            dokonywanie ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju 
            postawy, umiejętności, poziomu wiedzy, w tym w zakresie rezultatów 
            wskazanych w projekcie; 
6) Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej. 
7) Dbałość o wyposażenie i sprzęt przedszkola oraz reagowanie na przejawy 
            niewłaściwego  z ich przeznaczeniem użytkowania. 
8) Wykonywanie zadań w zastępstwie za nieobecnego pracownika w oddziale 

wskazanym przez koordynatora projektu. 
9) Przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa. 

 
5. Wymagane dokumenty:  

   
1)       Karta zgłoszenia według wzoru;  
2)       CV  
3)       dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie; (kopia za zgodność z org.) 
4)       dokumenty potwierdzające  posiadane doświadczenie zawodowe w 
          pracy z dziećmi; (kopia za zgodność z org.) 
5)      oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej;  
6)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne;  
7)      dowód osobisty; (kopia za zgodność z org.) 
8)      aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych (kopia za 
          zgodność z org.) lub oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na 
          stanowisku pomocy.  
9)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2002r. Nr 
101, poz. 926 z późn. zm.), w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu  

 
Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za 
zgodność z oryginałem” i datą.  
   
6.  Termin i miejsce składania dokumentów: 

 
Termin złożenia ofert upływa z dniem  16 maja 2012 r. do godz. 11.00. Oferty złożone po 
terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie 
Urzędu Gminy w Kawęczynie.  Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty 
(decyduje data wpływu do urzędu)  i oznakować  w następujący sposób:  
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Urząd Gminy w Kawęczynie 
Kawęczyn 48 
62- 704 Kawęczyn 

     Biuro projektu „ Przedszkolaki na start”  
z dopiskiem:  
„Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 09 maja 2012 r. w postępowaniu 
rekrutacyjnym na zastępstwo nauczyciela wychowania przedszkolnego w punkcie 
przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Tokarach Pierwszych/Kawęczynie (należy wpisać 
wybraną nazwę oddziału) w ramach realizacji projektu „Przedszkolaki na start” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.  
 
Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia 
rozmowy kwalifikacyjnej. Złożonych dokumentów nie odsyłamy, chyba, że na pisemny wniosek 
oferenta.  
   
Ogłoszenie o naborze i wymagane wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej 
www.kaweczyn.pl zakładka  ogłoszenia. 
   
                                                                                  
                                                                                    Wójt Gminy Kawęczyn 
                         
                                                                                                        / - / Jan Nowak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


