
Boguchwała, 02.10. 2018 r. 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomoc nauczyciela 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Boguchwale 

 
na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 

2008 r. Nr 223 poz.458) 

ogłasza nabór na wolne stanowisko obsługi – pomoc nauczyciela 

Liczba wolnych miejsc pracy: 1 

1. Przedmiot naboru: 

- Stanowisko: pomoc nauczyciela  

- Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Publiczne w Boguchwale ul. Techniczna 

1a, 36-040 Boguchwała 

- Okres zatrudnienia: od 22.10. 2018 r. 

- Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony 

 

2. Wymagania niezbędne: 

- Posiadanie obywatelstwa polskiego; 

- Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pomoc nauczyciela; 

- Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania 

  w pełni z praw publicznych; 

- Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za  

  umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

  skarbowe); 

- Nieposzlakowana opinia. 

 

3. Wymagania dodatkowe: 

- Umiejętność pracy w zespole, łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi i ludźmi, takt,  

  cierpliwość i wyrozumiałość; 

- Wysokie umiejętności komunikacyjne; 

- Kreatywność, dyspozycyjność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność; 

- Obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie placówki; 

- Umiejętność pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. 

 

4. Ogólny zakres wykonywania zadań: 

- Współpraca z nauczycielami oraz personelem zatrudnionym w przedszkolu; 

- Pomoc dzieciom w czynnościach codziennych i samoobsługowych; 

- Pomoc w zachowaniu bezpieczeństwa w trakcie posiłków, wyjść i spacerów; 



- Pomoc w pilnowaniu dzieci w trakcie zajęć w pomieszczeniach i na placu; 

- Realizowanie innych zadań zleconych przez nauczyciela lub dyrektora; 

- Pomoc w przygotowaniu pomocy dydaktycznych i materiałów potrzebnych do  

pracy; 

- Dbanie o czystość i porządek na przydzielonym terenie. 

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

- CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej; 

CV powinno być opatrzone klauzulą:  

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Przedszkole Publiczne w Boguchwale danych 
osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.  

- Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do 

ogłoszenia); 

- Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje; 

- Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie; 

- Oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub 

postępowanie o ubezwłasnowolnienie (wzór załącznik do ogłoszenia); 

- Kserokopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno–epidemiologicznych; 

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone prze kandydata klauzulą 

„za zgodność z oryginałem”. 

6. Termin i miejsce składania dokumentów: 

- Termin złożenia ofert upływa z dniem 12 października 2018 r. o godz. 12.00 

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

- Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie szkoły. 

- Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu 

do szkoły) i oznakować w następujący sposób: 

 

Przedszkole Publiczne w Boguchwale 

ul. Techniczna 1a 

36-040 Boguchwała  

z dopiskiem „ Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela” 

 

7. Pozostałe informacje: 

- Kandydaci, którzy złożą komplet wymaganych dokumentów zostaną poinformowani 

telefonicznie o wynikach postępowania rekrutacyjnego, o ewentualnej rozmowie 

kwalifikacyjnej informacja zostanie przekazana  telefonicznie 15 października 2018 r. 

do godziny 15.00. 



- Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega przygotowanie merytoryczne 

kandydata oraz cechy osobowościowe. 

- Złożonych dokumentów przedszkole nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną 

komisyjnie zniszczone. 

- Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do 18 października 2018 r. 

- Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji 

Publicznej placówki oraz w jej siedzibie. 

Ogłoszenie o naborze dostępne również na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

Przedszkola Publicznego w Boguchwale pod adresem: 

  http://przedszkole-boguchwala.edupage.org 

www.boguchwala.pl oraz na tablicy Urzędu Miejskiego w Boguchwale 

Renata Traciak 
Dyrektor Przedszkola Publicznego  

w Boguchwale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://przedszkole-boguchwala.edupage.org/
http://www.boguchwala.pl/


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

1. Imię (imiona) i nazwisko: 

2. Imiona rodziców:                              

3. Data urodzenia: 4. Obywatelstwo: 

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji): 

Województwo____________________________ Powiat____________________________ Gmina __________________________ 

Kod pocztowy ___-_____ Poczta_______________________ Miejscowość_____________________________________________  

Ulica_______________________________________________ Nr domu______ Nr mieszkania______ Telefon________________ 

6. Wykształcenie (nazwa szkoły i rok jej ukończenia): 

                                          (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy) 

7. Wykształcenie uzupełniające: 

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania) 

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia: 

Okres Nazwa i adres zakładu pracy Stanowisko 

od do 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania: 

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) 

10. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-3 są zgodne z dowodem osobistym seria ______nr_______________________________ 

data wydania _____________wydanym przez ___________________________________________ w ________________________ 

lub innym dowodem tożsamości________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________   _________________________________________________ 

   (Miejscowość i data)     (Podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

 


