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Piekary Śląskie, dnia 19 listopada 2018 r. 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 9/2018 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór 

 na wolne stanowisko: OPIEKUN 

 

Miejsce pracy:   Filia Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 81  

Forma zatrudnienia: Umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika 

w pełnym wymiarze czasu pracy 

Ilość etatów:   1 etat  

 

 

I.  Wymagania, jakie powinien spełniać kandydat: 

Niezbędne: 

Opiekunem w Żłobku może być osoba, która: 

1. Posiada obywatelstwo polskie. 

2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. 

3. Nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem 

ograniczonym i nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne. 

4. Posiada wykształcenie i kwalifikacje zgodne z art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2018 r. poz. 603) tj.: 

1) osoba posiadająca 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) osoba, która ukończyła 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) osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun 

szkolenie 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 lub średnie branżowe oraz:  

− co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 i pracowała 

z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed 

podjęciem zatrudnienia jako opiekun w Żłobku lub 
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− przed zatrudnieniem jako opiekun w Żłobku odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co 

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

nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna. 

5. Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi. 

6. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej 

zawieszona ani ograniczona. 

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

podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd. 

8. Ma bardzo dobry kontakt z dziećmi, jest cierpliwa, empatyczna, komunikatywna i kreatywna. 

9. Cechuje się wysoką kulturą osobistą. 

10. Sumiennie, odpowiedzialnie i rzetelnie realizuje powierzone zadania. 

11. Posiada aktualną książeczkę sanitarno – epidemiologiczną.  

12. O stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku opiekuna. 

 

Dodatkowe: 

− zdolności organizacyjne, 

− umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, 

− odporność na stres i umiejętność rozwiązywania problemów, 

− zdolności manualne, 

−      mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku opiekuna w żłobku. 

 

       II.           Zakres zadań wykonywanych na stanowisku  obejmuje między innymi: 

− opiekę pielęgnacyjną i wychowawczą nad dziećmi, 

− tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania poprzez 

obserwację i kontakt indywidualny, 

− opracowanie planów zajęć dla grupy dzieci, 

− sprawowanie indywidualnej opieki nad każdym dzieckiem oraz utrzymanie kontaktu 

z rodzicami w zakresie poznania i ustalania potrzeb rozwojowych dziecka, 

− ustalanie form pomocy w działaniu wychowawczym, 

− dbanie o bezpieczeństwo dzieci, 

− nadzór nad przestrzeganiem ustalonego porządku dnia. 

 

III.          Wymagane dokumenty: 

− podanie o pracę,   

− kwestionariusz osobowy, 

− kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginał do wglądu podczas rozmowy 

rekrutacyjnej), 

− kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym staż pracy 

np. świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu (oryginał do wglądu podczas 

rozmowy rekrutacyjnej), 
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− oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie, 

− oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni 

praw publicznych, 

− oświadczenie kandydata, że nie figuruje w bazie danych rejestru Sprawców Przestępstw na Tle 

Seksualnym z dostępem ograniczonym, 

− oświadczenie kandydata, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwa 

umyślne (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia 

zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed rozpoczęciem pracy), 

− oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku 
opiekuna ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania 
lekarskie do wyznaczonego lekarza medycyny pracy), 

− oświadczenie kandydata, że daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, 

− oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza 
rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona, 

− oświadczenie kandydata, że nie został nałożony obowiązek alimentacyjny na podstawie tytułu 
wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd/ wypełnia obowiązek 
alimentacyjny, 

− oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w ofercie pracy na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. 

 

UWAGA: Podanie o pracę, kwestionariusz osobowy i oświadczenia  powinny być opatrzone datą 

i własnoręcznym podpisem kandydata. Brak podpisu lub daty  skutkuje odrzuceniem dokumentu. 

 

Wzór kwestionariusza osobowego oraz wzory oświadczeń do pobrania ze strony internetowej: 

www.zlobekpiekary.nowybip.pl/nabor-na-wolne-stanowiska 

 
IV.         Miejsce składania dokumentów:  

Oferty zawierające w/w dokumenty należy składać (osobiście lub pocztą) w zamkniętych kopertach 

z dopiskiem „Nabór na stanowisko opiekuna”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.11.2018 (data 

wpływu do Żłobka Miejskiego). Miejsce składania dokumentów: Żłobek Miejski w Piekarach Śląskich, 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 106.  

 
V.          Informacje dodatkowe 

  Z wybranymi  kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa  rekrutacyjna.  O miejscu i terminie 

rozmowy rekrutacyjnej osoby te zostaną poinformowane telefonicznie.  

Z upoważnienia 
Dyrektora Żłobka Miejskiego 

w Piekarach Śląskich 
Beata Romańska 

http://www.zlobekpiekary.nowybip.pl/nabor-na-wolne-stanowiska

