
                                    PUBLICZNY ŻŁOBEK W WADOWICACH GÓRNYCH  

                                                             Wadowice Górne 133E   

                                                            39-308 Wadowice Górne  

                         OGŁOSZENIE DYREKTORA PUBLICZNEGO ŻŁOBKA W  

                                   WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 15.07.2020r.  

   O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - OPIEKUNKA DZIECIĘCA   

   

Dyrektor Publicznego Żłobka w Wadowicach Górnych  ogłasza nabór kandydatów na wolne 

stanowisko pracy – opiekunka dziecięca. 

  

Na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, 

poz. 1458 z 2008 r.); 

2. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz.U. z 

2016r. poz. 157), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych z dnia 6 marca 2018r. 

ogłasza się nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy – opiekunka dziecięca w 

Publicznym Żłobku w Wadowicach Górnych .  

 

 I. WYMAGANIA, KTÓRE POWINIEN SPEŁNIAĆ KANDYDAT: 

A) niezbędne: 

 wykształcenie wyższe lub średnie (pielęgniarka, opiekunka dziecięca, nauczyciel 

wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog 

opiekuńczo-wychowawczy, pedagoga społeczno- wychowawczego , pedagoga 

wczesnej edukacji , terapeuty pedagogicznego ); 

 wykształcenie co najmniej średnie oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu 

dotyczącym opieki nad dzieckiem do lat trzech (art. 16 pkt. 2-3 Ustawy o opiece nad 

dziećmi do lat trzech); 

 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekunki dziecięcej; 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych; 

 nie figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego; 

 nie figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym;   

 obywatelstwo polskie; 

 serdeczny i ciepły stosunek do dzieci; 

 doświadczenie w pracy z dziećmi do lat trzech w żłobku lub klubie dziecięcym ( co 

najmniej rok pracy na stanowisku opiekunka dziecięca). 



B) pożądane: 

 umiejętność pracy w zespole; 

 zdolności organizacyjne ; 

 brak powiązań rodzinnych z wychowankami ( matka dziecka);  

 mile widziane predyspozycje artystyczne ( plastyczne , rytmiczne, wokalne ); 

 mile widziane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zasad udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej ; 

 znajomość zasad właściwej opieki pielęgnacyjnej , edukacyjnej i wychowawczej z 

uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.   

 

C) dodatkowe :  

 udokumentowane kwalifikacje  do prowadzenia zajęć  rytmicznych z dziećmi; 

 udokumentowane kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka angielskiego; 

 udokumentowane kwalifikacje do prowadzenia terapii logopedycznej. 

II.ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH NA STANOWISKU OPIEKUNKI 

DZIECIĘCEJ: 

 przyjmowanie codziennie dzieci; 

 wykonywanie różnych codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, a także stałe 

oddziaływanie wychowawcze na dzieci podczas wykonywania tych zabiegów ; 

 czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci; 

 prowadzenie obserwacji rozwoju powierzonych wychowanków;  

 prowadzenie zajęć zabawowych z dziećmi na podstawie planu zajęć; 

 karmienie dzieci w oznaczonych rozkładem dnia godzinach i wyrabianie u dzieci 

starszych nawyków prawidłowego i samodzielnego jedzenia; 

 odpowiednie przygotowanie dzieci do spania i korzystania ze świeżego powietrza; 

 kontrolowanie stanu zabawek i pomocy dydaktycznych, czuwanie nad ich właściwym 

używaniem; 

 zaspokojenie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych dziecka; 

 zapewnienie opieki pielęgnacyjnej i wychowawczej dzieci w trosce o ich prawidłowy 

rozwój; 

 podejmowanie działań dydaktycznych wpływających na rozwój dziecka w zależności 

od ich okresu rozwoju; 

 rozwijanie samodzielności oraz wyrabianie prawidłowego nawyku higieny osobistej; 

 kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśników; 

 współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi celem wypracowania wspólnej linii 

opiekuńczo-wychowawczej w oparciu o indywidualne potrzeby danego dziecka; 

 stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego i intelektualnego dziecka 

poprzez różne formy aktywności zabawowej, poznawczej, zaspokojenie potrzeb 

bezpieczeństwa, aktywności oraz współdziałania w grupie. 

 III. WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Curriculum Vitae (CV) oraz list motywacyjny. 



2. Kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (oryginały dokumentów do 

wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej). 

3. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie. 

4. Kserokopie świadectw pracy. 

5. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i 

umiejętności w tym jeśli kandydat posiada ukończone szkolenie z udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej. 

6. Oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe , osoba wybrana podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej musi okazać oryginał aktualnego zaświadczenia z 

Krajowego Rejestru Karnego.     

7. Oświadczenie , że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz 

władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona. 

8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

korzystania w pełni z praw publicznych. 

9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

  

Oferty należy składać osobiście w Publicznym Żłobku w Wadowicach Górnych do dnia 

31.07.2020r.do godziny 15.00.  

Uwaga oferty złożone niekompletne, po wskazanym terminie lub kserokopie dokumentów 

bez poświadczenia za zgodność z oryginałem nie będą rozpatrywane.  

Nie dopuszcza się składania dokumentów pocztą elektroniczną.  

  

Osoby zakwalifikowane po dokonanej analizie złożonych dokumentów, zostaną 

powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  

 

 Dyrektor żłobka 

 mgr Katarzyna Bajor 


