
 

 

  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BOGUCHWALE 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

w ramach projektu pn. „Przedszkole dla wszystkich” 

realizowanego w ramach Priorytetu IX Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej 

Stanowisko: nauczyciel rytmiki 

Wymiar czasu pracy: 5/25 (2 razy w tygodniu po 2,5 godz.) 

Warunki zatrudnienia:  umowa o pracę na czas określony 
                                                       od  1.10.2014 do 30.06.2015 

1.  Wymagania niezbędne :  

a. posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do prowadzenia 
rytmiki  

b. przestrzega podstawowych zasad moralnych; 

c. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu. 

2.  Wymagania dodatkowe :  

Umiejętność akompaniowania na instrumencie , doświadczenie w pracy 
z dziećmi w wieku przedszkolnym, łatwość w nawiązywaniu kontaktów 
z dziećmi, cierpliwość, podzielność uwagi, kreatywność w doborze metod i form 
pracy z dziećmi, ogólna kultura osobista, umiejętność opracowania lub 
modyfikacji programu zajęć. 

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 
1997r. 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  



6. poświadczenie przez kandydata kopie dokumentów potwierdzające 
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,  

7. oświadczenie o niekaralności,  

8. 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 

„Dotyczy naboru na stanowisko nauczyciela rytmiki” osobiście w Biurze 

Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale (parter), 36-040 Boguchwała  

ul. Doktora Tkaczowa 134 lub wysłać pocztą na wskazany wyżej adres w terminie 

do 23 września do godziny 15:30. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu. 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą  

rozpatrywane. Nie dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów 

aplikacyjnych drogą elektroniczną. 

2. CV i kwestionariusz osobowy należy składać na drukach zamieszczonych 

na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole-boguchwala.pl 

3. Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane. 

 

Informacja podana do ogólnej wiadomości dnia 9 września 2014r. 

Renata Traciak 

                        dyrektor Przedszkola Publicznego w Boguchwale 
 

 

 


