
 
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec 

ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciel                                                                                       
w „Bajkowym Przedszkolu w Piątkowej”  

 
 
 
 
I. Do konkursu na stanowisko nauczyciela w punkcie przedszkolnym może przystąpić osoba, 
która spełnia następujące wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 
określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 
wykształcenia lub ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400): 
 
1) ukończyła studia magisterskie o kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem 
      lub prowadzonymi zajęciami praz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 
2) ukończyła studia magisterskie o kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia 
      dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści 
      nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub 
3) ukończyła studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt. 1 i 2            
      i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada 
      przygotowanie pedagogiczne lub 
4) ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym 
      przedmiotem lub prowadzonymi  zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub 
5) ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie 
      kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje 
      treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie 
      pedagogiczne ,lub 
6) studia wyższe na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt. 4 i 5 a ponadto 
      ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub 
      prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub 
7) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu 
      przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom, lub 
8) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż w pkt. 7 a ponadto ukończyła 
      kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, lub 
9) ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy 
       z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, lub 
10)  zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku 
        przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. 
11)   spełnia warunki zdrowotne do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, 
12)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
        skarbowe, 
13)    nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub ubezwłasnowolnienie. 

 
 

 
WYMAGANIA DODATKOWE 
 
 Uprawnienia do prowadzenia zajęć z języka angielskiego i/lub rytmiki i/lub tańca i/lub 
        gimnastyki korekcyjnej i/lub zajęć logopedycznych i/lub zajęć plastycznych; 
 
 



II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać 
 
1. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, 
2. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata oraz spełnieni kryteriów 
       ogłoszonych w niniejszym konkursie. 
3. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za 
       przestępstwo popełnione umyślnie, 
4. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie 
      dyscyplinarnie lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie, 
5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 
       lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
6. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę 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, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela. 
 
III. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Stowarzyszenie 
Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec w terminie do 21.08.2013 r. 
do godz. 15.00 (decyduje data wpływu). Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie                  
z dopiskiem: Konkurs na stanowisko nauczyciela w Bajkowym Przedszkolu w Piątkowej, 
ponadto na ofercie winny zostać umieszczone dane adresowe oferenta. 
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie. 
 
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec planuje zatrudnić 1 nauczyciela 
spełniającego określone w niniejszym konkursie wymagania w oparciu  o umowę o pracę 
(zgodnie z Kodeksem Pracy) w pełnym wymiarze czasu pracy. 
 


