Garwolin,4.11.2021r.

OGLOSZENIE 0 NABORZE NA STANOWISKO
OPIEKUNA W PUBLICZNYM ZLOBKU
W GARWOLINIE

Dyrektor Publicznego Zlobka w Garwolinie Al. Zwirki

Wigury 16 oglasza nab6r na

stanowisko opiekuna

Liczba kandydat6w do wylonienia: 6
Wymiar czasu pracy: 6 pelnych etat6w

Przewidywany termin zatrudnienia: od dnia 1 grudnia 2021 r.
Do naboru moze

przyst~pi6

kandydat, kt6ry spelnia

nastypuj~ce

wymagania:

I. Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:
1.

Posiada

wychowania

kwalifikacje:

pielygniarki,

przedszkolnego,

poloznej,

nauczyciela

edukacji

opiekunki

dzieciycej,

wczesnoszkolnej

nauczyciela

lub

pedagoga

opiekunczo-wychowawczego, pedagoga spoleczno-wychowawczego, pedagoga wczesneJ
edukacji, terapeuty pedagogicznego,
lub
2. Kt6ra ukonczyla studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalnosci: wczesne
wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno 
pedagogicznej w zlobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika malego
dziecka, psychologia dzieciyca, psychologia wspierania rozwoju i ksztalcenia lub psychologia
wychowawcza
lub
3. Kt6ra posiada co najmniej wyksztalcenie:
1) wyzsze na dowolnym kierunku, kt6rego program obejmuje zagadnienia

zwi~e

z

opiek~

nad malym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyla 80 - godzinne szkolenie w celu uaktualnienia
i uzupelnienia wiedzy oraz umiejytnosci lub

2) srednie lub srednie branzowe oraz:
a) co najrnniej roczne doswiadczenie w pracy z dziecrni w wieku do lat 3 lub
b) przed zatrudnieniern jako opiekun w zlobku odbyla 280 - godzinne szkolenie, z czego co
najrnniej 80 godzin w formie zajyc praktycznych, polegaj,!cych na sprawowaniu opieki nad
dziecrni pod kierunkiern opiekuna,
Jezeli osoba,

0

0

ktoryrn rnowa w pkt. 1 i 2.

ktorej rnowa w ust. 3 pkt. 2 lit. a, nie pracowala z dziecrni w wieku do lat 3 przez

okres co najrnniej 6 rniesiycy bezposrednio przed podjyciem zatrudnienia jako opiekun,
zobowi'!zana jest w ci,!gu 6 miesiycy od rozpoczycia pracy na stanowisku opiekuna odbyc 80
- godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupelnienia wiedzy oraz umiejytnosci.
4. Posiada peln,! zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
5. Jest osob,!, ktora nie jest i nie byla pozbawiona wladzy rodzicielskiej oraz wladza
rodzicielska nie zostala jej zawieszona oraz ograniczona,
6. Oaje rykojrni y naleZytego sprawowania opieki nad dziecrni,
7. Stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku.
II. Wymagania dodatkowe:
1) Znajornosc ustawy

0

opiece nad dziecrni do lat 3

2) znajornosc podstaw pielygnacji rnalego dziecka,
3) doswiadczenie w pracy z dziecrni do lat 3,
4) zdolnosci rnanualne, rnuzyczne, plastyczne, znajornosc jyzykow obcych,
5) wysoka kultura osobista,
6) umiejytnosc pracy w zespole,
7) kreatywnosc, cierpliwosc, komunikatywnosc, odpowiedzialnosc

III. OpiekuDowie wykonywac

1)

zagwarantowanie

dziecku

bcrd~ Dastcrpuj~ce

wlasciwej

zadania:

opieki

pielygnacyjnej

i edukacyjnej

przez

prowadzenie zajyc zabawowych z elementami edukacji, z uwzglydnieniem indywidualnych
potrzeb dziecka;
2) prowadzenie zajyc opiekUl1czo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzglydniaj'lcych
rozw6j psychomotoryczny dziecka, wlasciwych do wieku dziecka wg opracowanego programu
zajyC odpowiednio dla r6mych grup wiekowych;
3) zapewnienie dziecku bezpieczenstwa w czasie przebywania w zlobku oraz odpowiednich
warunk6w higieniczno-sanitarnych, zgodnych z obowi'lzuj'lcymi przepisami;
4) wykonywanie codziermych czyrmosci w zakresie karmienia, mycia, ukladania do snu oraz
pomoc przy czyrmosciach higienicznych,
5) przestrzeganie zasad epidemiologicznych;

6) dbanie

0

rozw6j umyslowy dziecka, rozwijanie myslenia, mowy, wyrabianie orientacji

przestrzeni i czasu, zapoznanie z otaczaj'lcym srodowiskiem;
7) dbanie

0

zdrowie i sprawnosc fizyczn'l dzieci poprzez pobyt na swiei:ym powietrzu oraz

zabawy ruchowe;
8) wsp61praca z rodzicamilopiekunami prawnymi dziecka - prowadzenie porad i konsultacji
w zakresie pracy z dzieckiem oraz wspomagania w zakresie jego indywidualnego rozwoju;
9) rozwijanie umiejytnosci spolecznych, niezbydnych w poprawnych relacjach z irmymi
dziecmi i doroslymi;
10) wsp61praca z rodzicami w celu ujednolicenia oddzialywan wychowawczych nadziecko;
11) systematyczne prowadzenie dokumentacji.
IV. Osoby zainteresowane prac~ na stanowisku opiekuna w Publicznym Zlobku
"Garwolinska Kraina Malucha" proszone

s~ 0

zlozenie

nastcrpuj~cych

dokumentow:

1. List motywacyjny oraz Curriculum vitae wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, ze
szczeg61nym uwzglydnieniem doswiadczenia w pracy zdziecmi,
2. Kopie dokument6w potwierdzaj'lcych wymagane wyksztalcenie,

3. Kopie dokumentow potwierdzaj~cych wymagane doswiadczenie zawodowe,
4. Oswiadczenie, ze kandydat nie byl i nie jest pozbawiony wladzy rodzicielskiej oraz
wladza rodzicielska nie zostala mu zawieszona ani ograniczona,
5. Oswiadczenie

braku przeciwwskazan zdrowotnych do zajmowanego stanowiska

0

opiekuna dzieciycego,
6. Oswiadczenie

0

7. Zaswiadczenie

wyraZeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
0

niekarainosci z Krajowego Rejestru

S~dowego

wystawione nie

wczeSniej niz 3 miesiq.ce przed rozpoczyciem pracy w zlobku,
8. Oswiadczenie, ze kandydatka nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawcow
Przestypstw na TIe Seksuainym z dostypem ograniczonym,
9. Oswiadczenie, ze kandydatka nie zostala skazana prawomocnym wyrokiem za inne
przestypstwo umysine.

Kopie dokumentow potwierdza "za zgodnos6 z oryginalem" kandydat.
V. Termin i miejsce skladania dokument6w.
1. Oferty naleZy sklada6 w Biurze Obslugi Interesanta Urzydu Miasta Garwolina w terminie
od 5.11.2021 r. do 17.11.2021 r. do godz. 15:00, w zamkniytych kopertach z podanym adresem
zwrotnym

oraz

dopiskiem: "Nab6r na stanowisko opiekuna do PubIicznego Zlobka

"Garwolinska Kraina Malucha",
2. Kandydaci, ktorzy

spelni~

wymogi formalne

zostan~

zawiadomieni telefonicznie

0

terrninie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej,
3. Kandydaci proszeni sq. 0 zabranie na rozmowy kwalifikacyjn~ dokument6w tozsamosci, w
przypadku nieobecnosci kandydata oferta nie bydzie rozpatrywana,
4. Aplikacje, kt6re wplynq. po wyzej okresionym terminie (decyduje data wplywu do
Sekretariatu Urzydu Miasta Garwolin) nie

byd~ rozpatrywane.
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