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Załącznik Nr 3 

do Regulaminu 

 

 

Ogłoszenie o naborze 

na wolne stanowisko pracy 
 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 

 
Dyrektor Żłobka w Koprzywnicy 

Nazwa stanowiska pracy 

 

 

 

I. Wymagania stawiane kandydatom: 

1. Niezbędne: 

1) obywatelstwo polskie, 

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych, 

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

4)nieposzlakowana opinia, 

5) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 

publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w 

art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.), 

6) wykształcenie wyższe i  co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi 

albo wykształcenie co najmniej średnie oraz  5 lat doświadczenia w pracy z 

dziećmi, 

7) rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi, 

8) brak pozbawienia lub zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej, 

9) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek 

został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub 

zatwierdzonego przez sąd, 

10) umiejętność obsługi komputera, 

11) znajomość przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w 

wieku do lat 3 (Dz.U. z 2018r. poz. 603 z późn.zm.) oraz rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań 

lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być 

prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 925 z późn.zm.), a 
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także przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach 

samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) 

i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917) 

2. dodatkowe: 

a) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników, 

b) samodzielność, rzetelność, dyskrecja, komunikatywność, wysoka kultura 

osobista, 

c) odporność emocjonalna i samokontrola oraz umiejętność sprawnego działania 

w sytuacjach kryzysowych, 

d) zorientowanie na efektywność i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w 

zakresie funkcjonowania Żłobka, 

e) Osoba zatrudniona na stanowisku, którego dotyczy nabór zobowiązana 

będzie, między innymi, do realizowania następującego zakresu zadań: 

-  kierowanie i zarządzanie działalnością Żłobka zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi placówki, a także pełnienie 

funkcji pracodawcy wobec pracowników Żłobka, 

-  realizowanie zadań własnych gminy w zakresie dziennej opieki nad dziećmi w 

wieku do 3 lat,  

3. zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, 

opiekuńczej oraz edukacyjno – wychowawczej, 

-   budowanie pozytywnego wizerunku jednostki i doskonalenie standardów 

opieki w palcówce. 

c 

II. Ogólny zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku: 

1) kierowanie, planowanie, koordynowanie oraz kontrola realizacji zadań 

wynikających ze statutu Żłobka w Koprzywnicy, 

2) nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Żłobkiem w Koprzywnicy, 

realizującym własne zadania w myśl ustawy  o samorządzie gminnym, 

3) ustalanie i zatwierdzanie planów działalności jednostki. 

 

III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

Praca na stanowisku kierowniczym – przede wszystkim praca z dziećmi, w 

pełnym wymiarze czasu  pracy, obsługa monitora ekranowego. 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku w Koprzywnicy, w rozumieniu 

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. 

 

 

IV. Wymagane dokumenty: 

1) koncepcja funkcjonowania i rozwoju Żłobka w Koprzywnicy, 

2) list motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu, 

3)życiorys (CV), 

4)wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

5) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
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6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 

7) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

8) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe, 

9) oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o 

którym mowa w art.31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 

10) oświadczenie o nie pozbawieniu lub zawieszeniu lub ograniczeniu 

kandydatowi władzy rodzicielskiej, 

11) oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy 

taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego 

pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 

12) kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie (świadectwo 

ukończenia szkoły średniej, dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów), 

13) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego stażu w pracy 

z dziećmi (świadectwo pracy, zaświadczenie), 

Koperta winna być opatrzona dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektora 

Żłobka w Koprzywnicy”. 

14) Osoby podejmujące zatrudnienie nie mogą naruszać przepisów art. 26 i 30 

ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1260 z późn. zm.), 

15)  oświadczenie o treści: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb aktualnie prowadzonej rekrutacji, przez Burmistrza 

Miasta i Gminy w Koprzywnicy  na stanowisko Dyrektora Żłobka w 

Koprzywnicy 

                                                                   ……………………………………                                           

                                                           (data i podpis składającego oświadczenie)” 

 

16) oświadczenie o zapoznaniu z Klauzulą informacyjną dla kandydatów 

biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta 

i Gminy w Koprzywnicy.* 
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* KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 

1 informujemy, iż:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Urząd Miasta i 

Gminy w Koprzywnicy, ul.11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica, Telefon: 15 

847 70 40     

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Katarzyna 

Gembalska adres e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków 

prawnych ciążących na Administratorze – zatrudnienie pracownika oraz 

prowadzenie postępowania rekrutacyjnego. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w 

przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. 

Rozporządzenia.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie 

zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.  

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach 

przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

 - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy 

przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów powyższego 

rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych 

osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

V. Termin składania ofert. 

 

       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach 

osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy, pokój Nr 16,  z  

dopiskiem: 

 

        „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka w Koprzywnicy” 

7 listopada 2018 r. 

 

        Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą 

rozpatrywane. 

 

 

 

      Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w 

Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy przy ul.11-Listopada 88. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


