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 Bolesławiec, dnia 30 lipca 2014r. 

 

Projekt „ Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie” 

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszynie 

ogłasza nabór 

na wolne stanowisko pracy pomoc nauczyciela w Przedszkolu Publicznym  

 w Kruszynie . 

 

1. Przedmiot naboru: 

1. Stanowisko: pomoc nauczyciela w przedszkolu w grupie dzieci  

w wieku 3-4 lat; 

2. Miejsce wykonania pracy: Przedszkole Publiczne w Kruszynie; 

3. Okres zatrudnienia: od 01 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.; 

4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę– 1 etat -8 godzin dziennie. 

 

2. Wymagania niezbędne: 

1. Wykształcenie średnie ( preferowane wyższe pedagogiczne). 

2. Posiada aktualną książeczkę do celów sanitarno – epidemiologicznych. 

3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych 

oraz nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie. 

 

3. Zakres zadań do wykonania na stanowisku: 

1.  Opieka nad dziećmi w wieku 3-4 lat pod nadzorem nauczyciela , wykonywanie 

jego poleceń i wskazówek. 

2. Pomoc dzieciom w codziennych czynnościach ( pomoc przy ubieraniu, posiłkach, 

sprzątaniu i innych czynnościach). 

3. Utrzymanie czystości i porządku w powierzonych pomieszczeniach. 

4. Współpraca z zespołem zarządzającym projektem. 

5. Przygotowanie pomocy dydaktycznych i materiałów potrzebnych do pracy. 

6. Wykonanie innych zadań, związanych z realizacją projektu zlecanych przez 

Koordynatora projektu dotyczących opieki i edukacji przedszkolnej dzieci. 

7. Wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy.  
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4. Wymagane dokumenty: 

1. List motywacyjny oraz życiorys lub CV 

2. Kwestionariusz osobowy 

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 

4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach. 

5. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa 

polskiego. 

6. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy na stanowisku 

pomocy nauczyciela przedszkola oraz kserokopia aktualnej książeczki do badań 

sanitarno – epidemiologicznych. 

Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone własnoręcznym podpisem za zgodność 

z oryginałem. 

7. Oświadczenia o : 

a) Wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji 

( zał. nr 2) 

b) Korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa 

popełnione umyślnie oraz nieskazaniu za przestępstwa skarbowe ( zał. nr 1) 

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą  

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z ze. zm.) 

oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 223, poz. 1458)”. 

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 14 sierpnia 2014 roku do godz.15
00

              

w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Bolesławiec (sekretariat) lub pocztą na adres Urząd 

Gminy Bolesławiec ul. Teatralna 1 a, 59- 700 Bolesławiec, aplikacje które wpłyną                 

po terminie, nie będą rozpatrywane. 

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz 

napis: „Oferta na stanowisko pracy: pomoc nauczyciela w Przedszkolu Publicznym         

w Kruszynie”. 

Telefonicznie kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej ( www.bip.gminaboleslawiec.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Gminy 

Bolesławiec. 

http://www.bip.gminaboleslawiec.pl/
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Nr ewidencyjny projektu: WND-POKL.09.01.01.-02-114/13 

Tytuł projektu:      Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie 

Nr konkursu:   II/9.1.1/B/13 

Priorytet:   IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej  jakości usług edukacyjnych świadczonych w 

systemie oświaty 

Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia 

 edukacji przedszkolnej 

Beneficjent:   Gmina Bolesławiec 

 

 

 

                                                                                                     Dyrektor  

Szkoły Podstawowej w Kruszynie  

                                                                                                       (-)  Dariusz Kunaszko 

 

 


