
Boguchwała 31.05.2019r. 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO NAUCZYCIELSKIE 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BOGUCHWALE 

OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

Stanowisko:          

1. Nauczyciel rytmiki w wymiarze 4,5/25  tygodniowo 
2.  Warunki zatrudnienia : umowa na czas określony od 01.09.19r do 31.08.2020r 

1.    Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która spełnia warunki określone 
w art.9 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. 
poz.1189) 

a.  posiada kwalifikacje do prowadzenia rytmiki 
b.   przestrzega podstawowych zasad moralnych; 
c.    spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu. 
 

  Wymagania dodatkowe :  

Umiejętność akompaniowania na instrumencie, doświadczenie w pracy z dziećmi 
w wieku przedszkolnym,  kreatywność w doborze metod i form pracy z dziećmi. 

Na wymagane dokumenty aplikacyjne składają się: 

1. list motywacyjny 
2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej z adnotacją o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.),  

3. kwestionariusz osobowy 
4. poświadczone przez kandydata kopie świadectw pracy 
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego 

stanowiska wydane przez lekarza medycyny pracy 
6. poświadczenie przez kandydata kopie dokumentów potwierdzające 

wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,  
7. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta 

z praw publicznych 

8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne w 

sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

postępowanie dyscyplinarne 

9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

10. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o 

której mowa w art. 76 ust. 1 pkt. 3 Karty Nauczyciela w okresie  3 lat przed 



nawiązaniem stosunku pracy , albo karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 

ust. 1 pkt. 4 Karty nauczyciela. 

11. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

  Termin i miejsce składania dokumentów :  

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie  

z podanym imieniem,    nazwiskiem, adresem zwrotnym nadawcy oraz dopiskiem 

 „Nabór na wolne stanowisko nauczyciela rytmiki” należy wysłać pocztą (listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru, decyduje data stempla pocztowego) do 18 

czerwca 2019r.  lub złożyć osobiście w gabinecie dyrektora przedszkola na adres: 

Przedszkole Publiczne w Boguchwale 
ul. Techniczna 1A, 36-040 Boguchwała  
 
Z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko nauczyciela rytmiki” 

Termin wyboru nauczyciela na stanowisko odbędzie się : 24.06.2019r o godz. 

13:00 w siedzibie budynku przedszkola po zaproszeniu kandydatów na rozmowę 

kwalifikacyjną 

Informacja podana do ogólnej wiadomości  31.05.2019  na stronie: 
http://przedszkole-boguchwala.edupage.org oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Boguchwale, oraz na stronie Kuratorium Oświaty. 
 
 

Renata Traciak 

Dyrektor Przedszkola Publicznego 

        w Boguchwale 
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