
Żłobek Gminny w Dobroszycach - Nabór na wolne stanowiska pracy 

 

Dyrektor Żłobka Gminnego w Dobroszycach ogłasza nabór na wolne stanowisko 

pracy: Opiekun dziecięcy: 1/1 etat - 6 wolnych stanowisk. 

Dokumenty rekrutacyjne można składać od dnia 22.11.2022 r. do dnia 30.11.2022r.  

w godzinach od 8:00 do godziny 10:00, w sekretariacie Żłobka Gminnego w Dobroszycach 

ul. Wiosenna 11, 56-410 Dobroszyce lub na adres: sekretariat@zlobekdobroszyce.pl. 

 

I. Wymagania formalne: 

 Kandydat / kandydatka: 

1. posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania 

przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-

wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, 

terapeuty pedagogicznego lub 

2.ukończyła/y studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne 

wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach edukacja prorozwojowa, pedagogika małego 

dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia 

wychowawcza lub 

3. odbyła/y nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenia z 

udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie: 

a) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką 

nad małym dzieckiem lub jego rozwojem i odbyła 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia 

i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub 

b) średnie branżowe i co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3, 

c) średnie i przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280 godzin szkolenia, z czego 

co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad 

dziećmi pod kierunkiem opiekuna. Jeżeli osoba, która nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 

3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, 

zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80 

– godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy. 

4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

5. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz 

nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, 

6. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska 

nie została jej zawieszona oraz ograniczona, 

7. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na 

podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 

8. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, 

9. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku. 

II. Wymagania dodatkowe: 

1. minimum pół roku doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3, 

2. zdolności manualne, muzyczne, plastyczne, 
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3. wysoka kultura osobista, 

4. umiejętność pracy w zespole, 

5. aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych, 

6. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, cierpliwość, wyrozumiałość, 

kreatywność, zdolność empatii, komunikatywność. 

III. Opiekunowie wykonywać będą następujące zadania: 

1. przyjmowanie dziecka do żłobka, 

2. sprawowanie opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do lat 3, 

3. dbanie o bezpieczeństwo dzieci, 

4. wykonywanie codziennych czynności w zakresie karmienia, mycia, układania do snu 

oraz pomoc przy czynnościach higienicznych, 

5. opracowanie i realizacja programu edukacyjnego, 

6. realizacja programu wychowawczego poprzez różnorodność prowadzonych zajęć, 

7. przygotowywanie pomocy do zajęć i dekoracji pomieszczeń, 

8. współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na dziecko, 

9. systematyczne prowadzenie dokumentacji. 

IV. Warunki pracy i płacy:  

• wymiar czasu pracy: 1 etat  

• zatrudnienie - Umowa o pracę – pierwsza umowa na czas określony z możliwością 

zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony,  

• wynagrodzenie – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. 

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 poz. 1786 z 

późn. zmian.) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Żłobka Gminnego 

 w Dobroszycach, 

• możliwość zatrudnienia od 02.01.2023 r., 

• miejsce pracy: Żłobek Gminny w Dobroszycach, ul. Wiosenna 11, 56-410 Dobroszyce.  

V. Zasady naboru: 

1. Osoby zainteresowane pracą na stanowisku opiekuna w  Żłobku Gminnym w Dobroszycach 

proszone są o złożenie następujących dokumentów: 

1. życiorys (curriculum vitae) oraz list motywacyjny, wraz z opisem przebiegu pracy 

zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w pracy 

z dziećmi, 

2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, 

3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, 

4. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z 

pełni praw publicznych, 

5. podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był skazany prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe 

oraz  oświadczenie że, nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle 

Seksualnym, 

6. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy 

rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona, 



7. podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku 

gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego 

lub zatwierdzonego przez sąd, 

8. poświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi, 

9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska 

opiekuna dziecięcego, 

10. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych (załącznik do niniejszego ogłoszenia).  

2. W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni 

wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko opiekuna 

dziecięcego. 

3. Wybór kandydatki/ta w oparciu o weryfikację dokumentów, posiadane kwalifikacje i 

doświadczenie – dyrektor żłobka skontaktuje się z wybranymi osobami. 

  

VI. Termin i miejsce składania dokumentów: 

  

1.Dokumenty rekrutacyjne można składać od dnia 22.11.2022 r. do dnia 30.11.2022r.  

w pokoju dyrektora Żłobka Gminnego w Dobroszycach ul. Wiosenna 11, 56-410 

Dobroszyce, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO 

OPIEKUNA DZIECIĘCEGO” w godz. 8.00-10.00  lub na adres: 

sekretariat@zlobekdobroszyce.pl. 

2. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie lub pocztą 

elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. 

3. Kandydaci proszeni są o zabranie na rozmowę kwalifikacyjną dokumentów tożsamości.  

W przypadku nieobecności kandydata oferta nie będzie rozpatrywana. 

4. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Żłobka) 

nie będą rozpatrywane.          

  

Zapraszamy do składania aplikacji na wybrane stanowiska  pracy w żłobku 

Oferujemy: 

• Umowę o pracę 

• Stabilne i terminowe wynagrodzenie 

• Stałe godziny pracy, wolne weekendy 

• Zatrudnienie w miarę możliwości - blisko miejsca zamieszkania 

• Bezpłatne szkolenia merytoryczne 

• Awans zawodowy i możliwość rozwoju własnych kompetencji 

 

                                                                                                                                                        

                                                                                   Dyrektor Żłobka Gminnego w Dobroszycach 

                                                                                         

                                                                                                          Patrycja Boguś 
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Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy  

 

Klauzula Zgody 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

dla potrzeb rekrutacji na stanowisko opiekuna dziecięcego. 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Żłobek Gminny w Dobroszycach 

ul. Wiosenna 11 Dobroszyce, reprezentowany przez Dyrektora Żłobka Gminnego w 

Dobroszycach  

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się 

skontaktować pod adresem e-mail:madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz 

telefonicznie: +48 608294903 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji na stanowisko 

opiekuna dziecięcego w Żłobku Gminnym w Dobroszycach - na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 1320)  

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia rekrutacji a po rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r., Nr 14, poz. 67) 4) odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie 

rekrutacji. 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

6)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku 

postępowania niezgodnego z obowiązującymi przepisami w tym zakresie 

7)  podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa , tj. art. 22 

1 ustawy Kodeks pracy z dnia 26.06.2019r. ( Dz. U. z 2020r. , poz. 1320 ze zm. ) a w 

pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z ww. klauzulą    

 

…………………………………..………………….  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu rekrutacji                      

 

                                                                                              

……………………………………………………..                             

data i podpis kandydata 


