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Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec 
ogłasza konkurs na stanowisko pomoc nauczyciela w 

Punkcie Przedszkolnym „Kraina Przedszkolaka” w Klęczanach 
utworzonym w wyniku realizacji projektu pn. 

„Utworzenie Punktu Przedszkolnego  „Kraina Przedszkolaka” w Klęczanach 
o numerze wniosku POKL.09.01.01-12-021/12, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013, Poddziałanie 9.1.1. 

 
 

 
I. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do 
zatrudnienia na stanowisku pomoc nauczyciela: 
1) wykształcenie co najmniej  średnie, 
2) stan zdrowia pozwalający na pracę  na stanowisku pomoc nauczyciela, 
3) korzysta z pełni praw publicznych i nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne 
       przestępstwo, 
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnieni. 
 
Dodatkowo: mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi. 
 
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty: 
 
1. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, 
2. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata oraz spełnienie kryteriów 
        ogłoszonych w niniejszym konkursie. 
3. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za 
        przestępstwo popełnione umyślnie. 
4. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie 
        dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie. 
5. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie            
        z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie osobowy (dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926,                  
        z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko pomoc nauczyciela. 
 
III. Zasadnicze obowiązki pomocy nauczyciela obejmują: spełnianie czynności opiekuńczych               
i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecane przez nauczycielkę oddziału oraz inne 
czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia, a mianowicie: 
a) pomoc nauczycielce w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-wychowawczej, 
b) spełnienie w stosunku do dzieci czynności obsługowych, 
c) uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci, 
d) organizowanie wypoczynku dzieci, 
e) utrzymywanie w ładzie i porządku przydzielonego oddziału, 
f) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków, 
g) dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola. 
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IV. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Stowarzyszenie 
Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2. 33-395 Chełmiec, w terminie do             
21.08.2013 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu). Oferta winna być dostarczona w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem: Konkurs na stanowisko pomoc nauczyciela w Punkcie Przedszkolnym 
„Kraina Przedszkolaka” w Klęczanach, ponadto na ofercie winny zostać umieszczone dane 
adresowe oferenta. 
 
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie. 
 
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec w ramach projektu planuje zatrudnić         
1 pomoc nauczyciela spełniającą określone w niniejszym konkursie wymagania, w oparciu                
o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 


