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Wójt Gminy Kaw ęczyn 
ogłasza nabór na wolne stanowisko   

koordynatora projektu / nauczyciela wychowania przedszkolnego/ 
 pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego / pracownik obsługi 

punktu przedszkolnego 
   

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

 
I.  KOORDYNATOR PROJEKTU 
 

Liczba wolnych miejsc pracy: 1   
 

1. Przedmiot naboru  
   
Stanowisko :  koordynator projektu     
Miejsce wykonywania pracy :  Biuro projektu –Urz ąd Gminy w Kawęczynie.  
Wynagrodzenie : współfinansowane będzie przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.   
Okres zatrudnienia : od dnia podpisania umowy do 30.06.2013 r.   
Podstawa zatrudnienia : umowa o pracę  

            Wymiar czasu pracy –70 h miesięcznie  

2. Wymagania związane z w/w stanowiskiem: 

1.Obywatelstwo polskie. 
2. Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub studia w kierunku zarządzania 
3. Co najmniej 5-letnie doświadczenie związane z realizacją i prowadzeniem projektów 
w tym dofinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej.  
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełne korzystanie z praw publicznych. 
5. Praktyczna znajomość przepisów dot. ochrony danych osobowych. 
6 Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, 
przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 
przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno skarbowe. 
7. Nieposzlakowana opinia. 
8.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku. 
9..Biegła znajomość obsługi komputera w tym obowiązkowo programów pakiet MS 
Office 
 

3. Wymagania pożądane: 
1. rzetelność, dyspozycyjność, odpowiedzialność  
2. umiejętność pracy w zespole i zarządzania personelem 
3. Komunikatywność, zdolności organizacyjne i interpersonalne. 
 

4. Wymagane dokumenty:  
1. Karta zgłoszenia według wzoru; 
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     2. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny 
3. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia   

     4. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych kwalifikacji  
     5. Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej. 

6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione  
7.  Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych 
8. Kserokopie dwóch stron dowodu osobistego; 
9.  Rekomendacje, opinie mile widziane. 

            10. Kserokopię aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych 
                 lub oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku 
     koordynatora; 

11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
procesu rekrutacji w Gminie Kawęczyn zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą 
„za zgodność z oryginałem” 

5. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku pracy to m.in. 

1. Sprawowanie nadzoru nad całością prac związanych z realizacją projektu 
2. Przygotowanie w zakresie merytorycznym przedmiotu zamówienia zgodnie z Prawem 
Zamówień Publicznych, w zakresie realizowanego projektu,  
3. Nadzorowanie prawidłowości przygotowania wymaganych sprawozdań do Instytucji 
Wdrażającej w wymaganych terminach w oparciu o obowiązujące zapisy w dokumentach 
programowych PO KL  
4. Uzgadnianie i przekazywanie w formie  pisemnej informacji o dokonywanych 
zmianach w projekcie do  Instytucji Wdrażającej 
5. Dokonywanie systematycznej kontroli i uzyskanych efektów (bieżąca ewaluacja 
projektu)  
6. Nadzorowanie prawidłowego przeprowadzenia promocji projektu. 
7. Nadzorowanie prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji ostatecznych beneficjentów  
8. Sprawdzanie kwalifikowalności wydatków zgodnie z budżetem i harmonogramem 
projektu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa  
 

6. Termin i miejsce składania dokumentów: 
 

Termin złożenia ofert upływa z dniem 26 sierpnia 2011 r. do godz. 13.00. 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:  

 
Urząd Gminy w Kawęczynie 
Kawęczyn 48 
62- 704 Kawęczyn 

     Biuro projektu „ Przedszkolaki na start”  
z dopiskiem:  
„Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 22 sierpnia 2011 r. w postępowaniu 
rekrutacyjnym na stanowisko Koordynatora projektu w ramach realizacji projektu 
„Przedszkolaki na start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego”.  
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Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia 
rozmowy kwalifikacyjnej. Złożonych dokumentów nie odsyłamy, chyba, że na pisemny wniosek 
oferenta. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2011r.   
 
 
II  NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 
Liczba wolnych miejsc pracy: 4   

1. Przedmiot naboru  
   
Stanowisko :   nauczyciela wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym 
   
Miejsce wykonywania pracy (alternatywnie):  
1) Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kawęczynie,  
2) Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kowalach Pańskich-Kolonia,  
3) Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Skarżynie, 
4) Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Tokarach Pierwszych. 
   
Wynagrodzenie : współfinansowane będzie przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.   
Okres zatrudnienia : od dnia podpisania umowy do 30.06.2013 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. 

 
4. Zakres wykonywanych zadań w projekcie:   

1) Przygotowanie autorskiego programu realizacji podstawy programowej w 
            przedszkolu na okres trwania projektu od września 2011 do czerwca 2013r. z 
            uwzględnieniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn; 
2) Realizacja podstawy programowej określonej w załączniku nr 1 do 
            Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U z 
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            2009 r. Nr 4 poz. 17) w wymiarze 4 godz. dziennie od poniedziałku do piątku; 
3) Organizacja swobodnych zajęć dla dzieci np: sportowych, plastycznych, 
            organizacja wycieczek w czasie wolnym od zajęć z podstawy programowej; 
4) Opieka nad dziećmi; 
5) Informowanie rodziców oraz koordynatora i asystenta projektu o postępach 
            dzieci; 
6) 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; 
7) Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej. 

 
5. Wymagane dokumenty:  

   
1)       Karta zgłoszenia według wzoru;  
2)       CV  
3)       kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie ;  
4)        kserokopie dokumentów potwierdzających  posiadane doświadczenie zawodowe w 
           pracy z dziećmi;  
5)        oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej;  
6)        oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne;  
7)        kserokopia dwóch stron dowodu osobistego;  
8)       kserokopię aktualnej książeczka zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych 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”  
   
6.  Termin i miejsce składania dokumentów: 

 
Termin złożenia ofert upływa z dniem 26 sierpnia 2011 r. do godz. 13.00. 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:  

 
Urząd Gminy w Kawęczynie 
Kawęczyn 48 
62- 704 Kawęczyn 
 

     Biuro projektu „ Przedszkolaki na start”  
z dopiskiem:  
„Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 22 sierpnia 2011 r. w postępowaniu 
rekrutacyjnym na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w punkcie 
przedszkolny przy Szkole Podstawowej w ………………….” (wpisać nazwę miejscowości: w 
Kawęczynie/ w Kowalach Pańskich-Kolonia/ w Skarżynie/ w Tokarach Pierwszych) w ramach 
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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. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2011r.  
  
III POMOC NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 
Liczba wolnych miejsc pracy: 4   

1. Przedmiot naboru  
   
Stanowisko :  pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego    
 
Miejsce wykonywania pracy (alternatywnie):  

1) Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kawęczynie,  
2) Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kowalach Pańskich-

Kolonia,  
3) Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Skarżynie, 
4) Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Tokarach Pierwszych. 

   
Wynagrodzenie : współfinansowane będzie przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.   
Okres zatrudnienia : od dnia podpisania umowy do 30.06.2013 r.   
Podstawa zatrudnienia : umowa o pracę  
   
2. Wymogi niezbędne:  
   
1) Wykształcenie co najmniej średnie.      
2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pomocy nauczyciela 

          wychowania przedszkolnego;  
3) doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi;  
   
3. Wymagania dodatkowe :  
   

1) preferowane wykształcenie zbliżone do wykształcenia pedagogicznego lub 
           kontynuacja nauki w szkole wyższej  o kierunku wychowanie przedszkolne i 
           wczesnoszkolne lub zbliżonym (ukończony  2 rok studiów ).     

2) Umiejętność pracy w zespole, wysokie umiejętności komunikacyjne, obowiązkowość i 
rzetelność.  

 
4. Zakres wykonywanych zadań w projekcie:   

1) Pomoc nauczycielowi wychowania przedszkolnego w organizacji zajęć, ubieraniu 
            i rozbieraniu dzieci; 

2) Utrzymywanie porządku w trakcie trwania zajęć; 
3) Sprawowanie czynności opiekuńczych w stosunku do dzieci w trakcie zajęć, 

            spacerów, wycieczek. 
 
5. Wymagane dokumenty:    

1)       Karta zgłoszenia według wzoru;  
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2)       CV  
3)       kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie ;  
4)        kserokopie dokumentów potwierdzających  posiadane doświadczenie zawodowe w 
           pracy z dziećmi;  
5)        oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej;  
6)        oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne;  
7)        kserokopia dwóch stron dowodu osobistego;  
8)       kserokopię aktualnej książeczka zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych 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” 

   
6.  Termin i miejsce składania dokumentów: 

Termin złożenia ofert upływa z dniem 26 sierpnia 2011 r. do godz. 13.00. 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:  

 
Urząd Gminy w Kawęczynie 
Kawęczyn 48 
62- 704 Kawęczyn 

     Biuro projektu „ Przedszkolaki na start”  
z dopiskiem:  
„Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 22 sierpnia 2011 r. w postępowaniu 
rekrutacyjnym na stanowisko pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego w punkcie 
przedszkolny przy Szkole Podstawowej w ………………….” (wpisać nazwę miejscowości: w 
Kawęczynie/ w Kowalach Pańskich-Kolonia/ w Skarżynie/ w Tokarach Pierwszych) 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. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2011r.  
 
 
IV PRACOWNIK OBSŁUGI PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 
 

Liczba wolnych miejsc pracy: 4   
1. Przedmiot naboru  
   
Stanowisko :  pracownik obsługi punktu przedszkolnego 
   
Miejsce wykonywania pracy (alternatywnie):  

1) Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kawęczynie,  
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2) Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kowalach Pańskich-
Kolonia,  

3) Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Skarżynie, 
4) Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Tokarach Pierwszych. 

   
Wynagrodzenie : współfinansowane będzie przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.   
Okres zatrudnienia : od dnia podpisania umowy do 30.06.2013 r.   
Podstawa zatrudnienia : umowa o pracę  
   
2. Wymogi niezbędne:  
   

1) Wykształcenie podstawowe lub zawodowe.      
2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik obsługi 

            punktu przedszkolnego. 
   
3. Wymagania dodatkowe :  
   
Umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość i rzetelność.  
 
4. Zakres wykonywanych zadań w projekcie:   

1) Otwieranie i zamykanie punktu przedszkolnego; 
2) Czynności porządkowe; 
3) Wydawanie posiłków, sprzątanie po posiłku; 
4) Utrzymywanie porządku i sprzątanie po zajęciach wszystkich użytkowanych 

            pomieszczeń (sala, zaplecze, toalety), 
5) Dbałość o dobro placówki, ochrony jej mienia oraz zachowywania w 

tajemnicy 
             informacji, których ujawnienie mogłoby narazić kogokolwiek na szkodę. 
 
5. Wymagane dokumenty:  
   

1)       Karta zgłoszenia według wzoru;  
2)       CV  
3)       kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie 
4)        oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne;  
5)        kserokopia dwóch stron dowodu osobistego;  
6)       kserokopię aktualnej książeczka zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych lub 
          oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pomocy.  
7)       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”  
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6.  Termin i miejsce składania dokumentów: 

 
Termin złożenia ofert upływa z dniem 26 sierpnia 2011 r. do godz. 13.00. 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:  

 
Urząd Gminy w Kawęczynie 
Kawęczyn 48 
62- 704 Kawęczyn 

     Biuro projektu „ Przedszkolaki na start”  
z dopiskiem:  
„Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 22 sierpnia 2011 r. w postępowaniu 
rekrutacyjnym na stanowisko pracownik obsługi punktu przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej w ………………….” (wpisać nazwę miejscowości: w Kawęczynie/ w Kowalach 
Pańskich-Kolonia/ w Skarżynie/ w Tokarach Pierwszych) 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. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2011r.  
  
Ogłoszenie o naborze i wymagane wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej 
www.kaweczyn.pl zakładka  ogłoszenia. 
   
                                                                                    Wójt Gminy Kawęczyn 
                         
                                                                                                        / - / Jan Nowak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na podstawie zasad dotyczących prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiących załącznik Nr 1 do 
Wytycznych oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2010 r. nr 113, poz. 759). 
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KARTA ZGŁOSZENIA W RAMACH NABORU DO PROJEKTU  

„ PRZEDSZKOLAKI NA START”  
 

na stanowisko 
koordynatora projektu  

 
Ja niżej podpisany/a 
........................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 
zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko koordynatora projektu  

„ PRZEDSZKOLAKI NA START” 
 
 

adres kandydata……………………………………………………………………………….. 

adres mail : …………………………………………………………………………………… 

nr tel. …………………………………………………………………………………………. 

 
Do zgłoszenia dołączam : 
  życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny 
  Kserokopie dwóch stron dowodu osobistego; 
  Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; 
  kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych kwalifikacji  

 Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie; 
              Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych   
              Rekomendacje, opinie mile widziane. 

 Kserokopię aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych lub 
     oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku 
     koordynatora; 
  Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej. 
  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 
 
 
 
...............................................                                  ................................................................ 
        (miejscowość i data)                                                            (czytelny podpis) 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 
21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ) 
 
...............................................                            ................................................................ 
     (miejscowość i data)                                                       (czytelny podpis) 
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KARTA ZGŁOSZENIA W RAMACH NABORU DO PROJEKTU  
„ PRZEDSZKOLAKI NA START”  

 
na stanowisko 

nauczyciela wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym 
 
Ja niżej podpisany/a 
........................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 
zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w punkcie 
przedszkolnym  
w………………………………………………………………………………………………......... 

( wpisać nazwę placówki, do której jest zgłaszana oferta ) 
 

adres kandydata……………………………………………………………………………….. 

adres mail : …………………………………………………………………………………… 

nr tel. …………………………………………………………………………………………. 

 
Do zgłoszenia dołączam : 
  CV  
  Kserokopie dwóch stron dowodu osobistego; 
  Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; 
  Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe w pracy 
     z dziećmi; 
  Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie; 
  Kserokopię aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych lub 
     oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku 
     nauczyciela; 
  Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej. 
  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 
 
 
 
...............................................                                  ................................................................ 
        (miejscowość i data)                                                            (czytelny podpis) 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 
21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ) 
 
...............................................                            ................................................................ 
     (miejscowość i data)                                                       (czytelny podpis) 
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KARTA ZGŁOSZENIA W RAMACH NABORU DO PROJEKTU  

„ PRZEDSZKOLAKI NA START”  
 

na stanowisko 
pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym 

 
Ja niżej podpisany/a 
........................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 
zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego w 
punkcie przedszkolnym  
w………………………………………………………………………………………………......... 

( wpisać nazwę placówki, do której jest zgłaszana oferta ) 
 

adres kandydata……………………………………………………………………………….. 

adres mail : …………………………………………………………………………………… 

nr tel. …………………………………………………………………………………………. 

 
Do zgłoszenia dołączam : 
  CV  
  Kserokopie dwóch stron dowodu osobistego; 
  Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; 
  Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe w pracy 
     z dziećmi; 
  Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie; 
  Kserokopię aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych lub 
     oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pomocy; 
  Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej. 
  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 
 
 
 
...............................................                                  ................................................................ 
        (miejscowość i data)                                                            (czytelny podpis) 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 
21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ) 
 
...............................................                            ................................................................ 
     (miejscowość i data)                                                       (czytelny podpis) 
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KARTA ZGŁOSZENIA W RAMACH NABORU DO PROJEKTU  

„ PRZEDSZKOLAKI NA START”  
 

na stanowisko 
pracownik obsługi punktu przedszkolnego 

 
Ja niżej podpisany/a 
........................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 
zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko pracownik obsługi punktu przedszkolnego 

w punkcie przedszkolnym  
w………………………………………………………………………………………………......... 

( wpisać nazwę placówki, do której jest zgłaszana oferta ) 
 

adres kandydata……………………………………………………………………………….. 

adres mail : …………………………………………………………………………………… 

nr tel. …………………………………………………………………………………………. 

 
Do zgłoszenia dołączam : 
  CV  
  Kserokopie dwóch stron dowodu osobistego; 
  Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie; 
  Kserokopię aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych lub 
     oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pomocy; 
  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 
 
 
 
...............................................                                  ................................................................ 
        (miejscowość i data)                                                            (czytelny podpis) 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 
21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ) 
 
...............................................                            ................................................................ 
     (miejscowość i data)                                                       (czytelny podpis) 
 
 
 
 
 


