
Załącznik nr 1 do regulaminu naboru 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu, 
ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: 
nauczyciel wychowania przedszkolnego 

 
Umowa na zastępstwo od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.: 22/22 
1. Wymagania niezbędne: 
Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: 

a) posiada obywatelstwo polskie, 
b) posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym, 
c) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela, 
d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 
publicznych, 
e) nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej 
postępowanie karne, 
f) przestrzega podstawowych zasad moralnych. 

2. Wymagania dodatkowe: 
a) studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne, 
d) miłe usposobienie, wysoka kultura osobista, 
e) pasja i motywacja do pracy z dziećmi. 

3. Mile widziane: 
a) Dyspozycyjność, 
b) Komunikatywność, 
c) Kreatywność, 
d) Obsługa komputera. 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
a) Prowadzenie zajęć w oddziale przedszkolnym, 
b) Prowadzenie obserwacji uczniów, 
c) Dokonywanie diagnozy, 
d) Prowadzenie działań wspierających współpracę z rodzicami, 
e) Organizacja imprez i uroczystości wewnątrzszkolnych i środowiskowych, 
f) Inicjowanie i prowadzenie akcji promujących oddziała przedszkolny i szkołę. 

5. Wymagane dokumenty: 
1) list motywacyjny; 
2) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej; 
3) oryginał kwestionariusza osobowego - Załącznik nr 4 do regulaminu naboru 
4) kserokopie świadectw pracy; 
5) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje 
zawodowe; 
6) oświadczenie o niekaralności; 
7) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się 
nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie 
obowiązków nauczycielskich w pełnym wymiarze czasu pracy; 
8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 
 



Wymagane dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone osobno podpisaną klauzulą: 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy 
z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komisję rekrutacyjną powołaną przez 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu w celu rekrutacji na stanowisko 
nauczyciela. 
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Tłuszczu, z siedzibą ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz. 
Oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie oraz że zostałam(em) 
poinformowana(y) o prawie do wglądu do moich danych oraz ich poprawiania. Dane będą 
wykorzystane wyłącznie do celów rekrutacji. 
 
Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie do 27 lipca 2020 r. do godz. 14.00 dokumentów 
(np. osobiście, kurierem lub pocztą) do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu                
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na stanowisko pracy: nauczyciel wychowania 
przedszkolnego. 

 


