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OGŁASZENIE 

 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

 

DANE PODSTAWOWE 

1. Nazwa stanowiska pracy 

 

1) Nauczyciel języka angielskiego w Publicznym Przedszkolu w Dziergowicach 

2) Nauczyciel języka angielskiego w Publicznym Przedszkolu w Bierawie 

3) Nauczyciel do indywidualnych zajęć logopedycznych w Publicznym Przedszkolu w Bierawie 

w ramach projektu pod nazwą Szansa dla Przedszkolaka współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 Rozwój edukacji, 

poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej 

 

2. Komórka organizacyjna 

1) PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w Dziergowicach 

2) PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w Bierawie 

3) PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w Bierawie 

3. Wymiar etatu   

1) 3/40 

2) 3/40 

3) 1/40 

4) Wykształcenie (charakter lub typ szkoły, specjalność) 

Nauczyciel co najmniej kontraktowy  z wykształceniem kierunkowym i kwalifikacjami do prowadzenia 

odpowiednich zajęć w przedszkolu.  

5) Wymagania niezbędne 

UKOŃCZENIE - STUDIA MAGISTERSKIE 

6) Wymagania dodatkowe 

      Kreatywność i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, wysokie umiejętności    

      komunikacyjne, odporność na stres, rzetelność, obowiązkowość.  
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7) Doświadczenie zawodowe 

Praca w placówkach oświatowych. 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU 

 

1. Przygotowanie i realizacja programu zajęć z danego rodzaju z dziećmi w wieku przedszkolnym, 

zawartych we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z harmonogramem zajęć przygotowywanym przez 

dyrektorów placówek. 

2. Dokonywanie ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, 

3. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji, w stałym kontakcie z Biurem Projektu 

 

Kandydat musi złożyć oświadczenie, iż: 

łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych  

z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych 

beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, 

 Warunkiem dopuszczenia kandydata do udziału w dalszym postępowaniu konkursowym jest spełnianie 
przez niego wymogów formalnych określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych.  

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa w terminie do 10.08.2017   

w godzinach od 8:00-14:00 z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko nauczyciela w ramach 

Szansa dla Przedszkolaka” 

 

 Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu 
wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

 Złożonych dokumentów Urząd Gminy Bierawa nie zwraca. Oferty niewykorzystane stanowią dokumentację 
projektu, archiwizowaną zgodnie z wytycznymi.  

 Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.bierawa.pl 

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 4872 266 wew. 106 oraz w 
poszczególnych placówkach przedszkolnych.  

 


