ocŁoszENlE o NABoRZE NA WoLNE sTANoWlsKo NAUczYclELsKlE
DYREKTOR PRZEDSZKOLA PU BLICZN EGO W BOG

U

CHWALE

oGŁAszA NABÓR NA WoLNE sTANoWIsKo PRACY
w oddziale zamiejscowym w Mogielnicy

Stanowisko:

Nauczyciel wychowaniaprzedszkolnego

Wymiar czasu pracy

:

22/22

Warunki zatrudnienia : umowa
31..08.2017

o pracę na czas określony od I'09.2016 do

1'. Stanowisko nauczyciela może za)mowaĆ osoba, która spełnia warunki określone
w art.9 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia L9B2 r. Karta Nauczyciela (dz.IJ. z Z0'i,4r.
poz.I9L,1,L9B z 20'J,5r. poz.357)

a'
b.

c.

posiada wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym lub
ukończyła zakład kształcenia nauczyci eli
przestrzega podstawowych zasad moralnych;
spełnia warunki Zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu'

Wymagania dodatkowe

:

doświadczenie W pracy

z dziećmi w wieku przedszkolnym, łatwość
W nawiązywaniu kontaktów z dziećmi, cierpliwość, opanowanie,
spostrzegawczość, podzielność uwagi, kreatywnośćw doborze metod i form
pracy z dziećmi, ogólna kultura osobista, umiejętnośćopracowania lub
modyfikacj i program u zajęć'

Na wymagane dokumenty aplikacyjne składaią się:

1,. list motywacy)ny,
2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej z adnotacją o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpni a L997 r. o
ochronie danych osobowych Dz. U. zZ00Z r. Nr 1"01, poz.926 zezm.),
3. kwestionariusz osobowy,
4. poświadczone przez kandydata kopie świadectw pracy,
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego
stanowiska
6. poświadczenie przez kandydata kopie dokumentów potwierdzające
wykształcenie i kwalifikacj e zawodowe,
7' oświadczenie o niekaralności,
B' inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Termin i mieisce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie z podanym imieniem,
nazwiskiem, adresem zwrotnym nadawcy oraz dopiskiem
,,Nabór na wolne stanowisko nauczyciela przedszko|a" należy wysłać pocztą
flistem poleconym za potwierdzeniem odbioru, decyduje data stempla pocztowego)
do 22 sierpnia 201,6 r. na adres:

Przedszkole Publiczne w Boguchwale
ul. Techni czna 1.A, 3 6- 040 Boguchwała

z dopiskiem ,,Nabór na wolne stanowisko nauczyciela
przedszkolnego"

wychowania

Informacja podana do ogólnejwiadomości 09 sierpnia 201'6r. na stronie:
http

:

//

prze

ds

zkol e-bo gu chwal

a. e d

upage. org

www.boguchwala.pl orazna tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Termin konkursu zostanie podany na stronie
boguchwa la.ed

u

www.przedszkole

page.org

Renata Traciak
Dyrektor Przedszkola Publicznego
w Boguchwale
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