
Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Raciążu 

ogłasza nabór na stanowisko: 

 
nauczyciel wychowania przedszkolnego - stażysta – 13 godz.   

 

Zatrudnienie na podstawie Karty Nauczyciela w wymiarze 13 godz.  

 

Wymagania niezbędne wobec kandydata : 

 

 obywatelstwo polskie, 

 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 

 nieposzlakowana opinia, 

 niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, 

 wysoka kultura osobista, 

 umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, 

 nauczyciel z kwalifikacjami do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, 

 wykształcenie wyższe lub podyplomowe z zakresu wychowania przedszkolnego. 

 

Wymagania dodatkowe wobec kandydata : 

-  mile widziane uprawnienia z zakresu: oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna. 

 

Zakres zadań: 

- zgodnie z Kartą Nauczyciela realizujący podstawę programową wychowania przedszkolnego. 

 

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni przedłożyć następujące dokumenty: 

 

1. CV oraz list motywacyjny, 

2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 

3. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzające okresy zatrudnienia, 

4. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. 

 
Dokument CV oraz list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn.29.08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922).   

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w Miejskim Przedszkolu          

w Raciążu, ul. Nadrzeczna 3 lub doręczone listownie - w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko 

nauczyciela wychowania przedszkolnego - stażysty” w terminie do dnia  11 lipca 2017 roku. 

Oferty, które wpłyną do Miejskiego Przedszkola w Raciążu  (decyduje data wpływu do przedszkola) po wyżej 

określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

 

Pozostałe informacje: 

O wynikach naboru, ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

 

 

 

 


