
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim ogłasza nabór na 

stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego 

 

 

Przedmiot naboru: 

1. Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego 

2. Miejsce wykonywanej pracy: Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 

Jeżowie Sudeckim 

3. Okres zatrudnienia: do 31 sierpnia 2022 roku 

4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na podstawie Karty Nauczyciela 

5. Wymiar czasu pracy: 25 godzin dydaktycznych w tygodniu – etat 

6. Zakres obowiązków: 

 Praca dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcza z dziećmi, 

 Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym, 

 Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – 

pedagogiczną, 

 Prowadzenie wymaganej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

opiekuńczej i wychowawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 Dokonywanie bieżącej obserwacji pedagogicznej i jej dokumentowanie, 

 Realizacja zadań statutowych przedszkola, 

 Przestrzeganie dyscypliny pracy zgodnie z regulaminem pracy, przepisami 

bhp, p . poż. oraz obowiązującymi w placówce procedurami, 

 Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora placówki, wynikających z 

bieżącej działalności placówki oraz przepisów prawa. 

 

 

Wymagania podstawowe: 

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji przedszkolnej, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wraz z przygotowaniem 

pedagogiczny, 

2. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku, 

3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 

4. Wobec kandydata nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz 

postępowanie o ubezwłasnowolnienie. 

Wymagania dodatkowe: 

1. Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, 

2. Doświadczenie w pracy z dziećmi, 

3. Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, cierpliwość, 

umiejętność pracy w zespole, 

4. Własna inicjatywa w prowadzeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 

5. Umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy. 

 



Wymagane dokumenty: 

1. Życiorys ( CV), 

2. List motywacyjny, 

3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i ukończone formy 

doskonalenia zawodowego, 

4. Kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, mianowanego lub 

kontraktowego, o ile kandydat posiada stopień awansu zawodowego, 

5. Oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne, 

dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie, 

6. Oświadczenie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku 

nauczyciela wychowania przedszkolnego. 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzurą: 

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

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”. Wymagane dokumenty należy złożyć 

w zamkniętej kopercie w biurze Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jeżowie 

Sudeckim z dopiskiem: „ Oferta na stanowisko: nauczyciela wychowania przedszkolnego”. 

 


