
 

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Kobiórze 
 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko nauczyciel kontraktowy 
wychowania przedszkolnego 

do projektu Dobry start to przedszkole – zwiększenie dostępności do wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich z terenu Gminy Kobiór NR RPSL.11.01.01-

IZ.01-24-169/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Liczba wolnych miejsc pracy: 2  
Wymiar zatrudnienia – 1/1 etat i 0,6 etatu 
 

Przedmiot naboru: 
1. stanowisko: nauczyciel kontraktowy wychowania przedszkolnego (w grupie 3-4-latków) 
2. wynagrodzenie: współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  
3. miejsce zatrudnienia: budynek Gminnego Przedszkola w Kobiórze przy ul. Rodzinnej 1 
4. okres zatrudnienia: 01.09.2017r. – 31.08.2018r. 
5. podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na podstawie Ustawy z dnia 26 styczeń 1982r. Karta 

Nauczyciela 
 

Wymagania niezbędne: 
1. kwalifikacje do prowadzenia zajęć zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 

2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 
określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających 
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 
2015 poz. 1264 ze zm.), 

2. posiadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciel kontraktowy 
3. posiadanie obywatelskiego polskiego 
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciel wychowania 

przedszkola  
5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych 
6. nie toczy się przeciwko kandydatowi/kandydatce postępowanie karne lub dyscyplinarne 

albo postępowanie ubezwłasnowolnienie 
7. kandydat/ka nie był/a karana za przestępstwo popełnione umyślnie 
8. mile widziane kwalifikacje: oligofrenopedagogika lub terapia pedagogiczna oraz zdolności 

muzyczne, plastyczne. 
 

Wymagania dodatkowe: 
1. umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność 
2. komunikatywność – łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi  
3. kreatywność – w tym pomysłowość i inicjatywność  
 

Wymagane dokumenty: 
1. potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego; 
2. list motywacyjny; 
3. życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności 

informację o stażu pracy pedagogicznej;  
4. kopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem dokumentów 

potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe;  
5. kopie dokumentów potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie; 
6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 

pracy na stanowisku nauczyciela; 



7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne; 

8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

9. kopia poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem aktu nadania stopnia 
nauczyciela kontaktowego; 

10. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 
ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 
1379 ze zm.); 

11. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z 
pełni praw publicznych; 

12. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych ( Dz.U. z 2016r., poz. 922 ze zm.) w celach przeprowadzenia naboru na 
stanowisko nauczyciela; 

13. Deklaracja uczestnictwa w projekcie unijnym i zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych dla celów projektu unijnego ( załącznik nr 1 i 2) 

 
Osoba rekrutowana będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy o pracę do dostarczenia 
zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i  wykonania badań lekarskich. 
 
Termin i miejsce składania dokumentów:  
Dokumenty należy składać od 06.07.2017r. do dnia 14.07.2017r. w godz. od 8:30 do 15:00, 
pisemnie, drogą pocztową lub osobiście pod adresem: Gminne Przedszkole, ul. Rodzinna 1, 
43-210 Kobiór – w siedzibie Biura Projektu, tel. 32 218 81 66 lub drogą elektroniczną: 
gpkobior@wp.pl 
 
Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i 
nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko nauczyciel kontraktowy 
wychowania przedszkolnego do projektu Dobry start to przedszkole – zwiększenie 
dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich z terenu Gminy 
Kobiór” 
Dokumenty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.  
 
Do oferty powinny zostać dołączone klauzule następującej treści: 
Załącznik nr 1 
Deklaracja uczestnictwa w projekcie    
Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na moje uczestnictwo w projekcie : Dobry start to przedszkole 
– zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich z 
terenu Gminy Kobiór, NR RPSL.11.01.01-IZ.01-24-169/17 

                                                                                                                                                           
......................................................................... 

                                                                                                                                                                                  Data i podpis 

Załącznik nr 2 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
projektu  Dobry start to przedszkole – zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich z terenu Gminy Kobiór, NR RPSL.11.01.01-IZ.01-24-169/17 
zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883 ze zm.) 

                                                                                                                             
.........................................................................                                                                                                                                                                                   

Data i podpis 

 
Informacja o naborze i wyniku naboru będzie umieszczona na stronie WWW.bip.kobior.pl (Gminne 
Przedszkole - Nabór pracowników) oraz dostępna w Biurze Projektu. Ogłoszenie o naborze dostępne 
jest również na tablicy ogłoszeń w Gminnym Przedszkolu w Kobiórze oraz w Urzędzie Gminy Kobiór. 
Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w Biurze Projektu oraz pod numerem 
telefonu 32/2188166 wew. 12. 
 
 
Projekt zakłada równościowy sposób traktowanie kobiet i mężczyzn m.in. w naborze na stanowiska pracy 

 


