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Jaworzno, dnia 03.11.2021 r.
Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Jaworznie 
w związku z realizacją projektu 

,,Dobry start-utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim  żłobku" 
ogłasza otwarty nabór na stanowisko opiekunki dziecięcej lub opiekuna dziecięcego

w Filii Żłobka Miejskiego w Jaworznie 

Numer ogłoszenia ŻM.110.03.2021

Podstawa prawna Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Liczba wolnych etatów 1

Miejsce pracy Filia Żłobka Miejskiego w Jaworznie
ul. Towarowa 61 | 43-600 Jaworzno

Wymagania konieczne od 
Kandydata 

Kandydat / kandydatka posiada kwalifikacje:
1. 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  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 nie  wcześniej  niż  2 lata przed podjęciem zatrudnienia  jako
opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada
co najmniej wykształcenie:
3.1) 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
3.2) średnie lub średnie branżowe oraz:
3.2.a) posiadanie rocznego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do
lat 3 lub
3.2.b) 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  dziećmi  pod  kierunkiem
opiekuna, o którym mowa w pkt. 1 i 2. Jeżeli osoba,  o której mowa w
pkt. 3 p pkt. 2 lit. a, 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

Dokument podpisano elektronicznie.
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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 opiekunki
w żłobku,
10. posiada obywatelstwo polskie. 

Wymagania dodatkowe 1. znajomość podstaw pielęgnacji małego dziecka,
2. zdolności manualne, muzyczne, plastyczne,
3. wysoka kultura osobista,
4. umiejętność pracy w zespole,
5. kreatywność, cierpliwość,opanowanie,
6. aktualna książeczka sanitarno – epidemiologiczna. 

Zakres obowiązków 1.  przyjmowanie  dzieci  do  żłobka  z  jednoczesną  oceną  jego  stanu
zdrowotnego  i  higienicznego,  oraz  wydawania  dzieci
rodzicom/opiekunom prawnym, osobom upoważnionym,
2. zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do
środowiska domowego,
3. stałe czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,
4.  wykonywanie  codziennych  czynności  w  zakresie  karmienia,  mycia,
układania  do  snu  oraz  pomoc  przy  czynnościach  higienicznych,
wietrzenie sali,
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. prowadzenie wymaganej dokumentacji,
10. dbałość o wyposażenie,
11.  informowanie  Dyrektora  o  wszelkich  wydarzeniach  zakłócających
tok  pracy  lub  mogących  mieć  znaczenie  dla  bezpieczeństwa  dzieci  
i działalności Żłobka,
12. przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.,
13.  wykonywanie  innych  poleceń  związanych  z  opieką  nad  dziećmi
zlecone przez Dyrektora Żłobka.

Dokument podpisano elektronicznie.
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Przewidywany wymiar 
czasu pracy na 
stanowisku 

1 etat

Forma zatrudnienia Umową  o  pracę  w  pełnym  wymiarze,  na  czas  określony  tj.  na  czas
realizacji projektu pn."Dobry start-utworzenie nowych miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku" z możliwością kontynuacji po
zakończeniu projektu.

Przewidywany termin 
rozpoczęcia pracy na 
stanowisku 

Grudzień 2021

Przewidywany termin  
pracy na stanowisku 

Grudzień 2021 – Grudzień 2021 z zastrzeżeniem, że termin może ulec
zmianie

Wymagane dokumenty 
aplikacyjne

1.  kwestionariusz,  uzasadnienie  przystąpienia  do  konkursu  (list
motywacyjny),  życiorys  (curriculum  vitae)  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  przestępstwa  umyślne   oraz
zaświadczenie 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.  oświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki  nad
dziećmi,
9.  oświadczenie  o  następującej  treści:   „Wyrażam  zgodę  na
przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  dokumentach
aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Jednocześnie  oświadczam,  iż  zapoznałem/am  się   z  treścią  klauzuli
informacyjnej  zamieszczonej  w  ww.  ogłoszeniu”   zakończone
własnoręcznym podpisem.

Termin i miejsce 
składania dokumentów 

Oferty należy składać w sekretariacie Filii Żłobka Miejskiego w Jaworznie
ul.  Towarowa  61  w  terminie  do  16.11.2021  r.  do  godz.  14.00,  
w  zamkniętych  kopertach  z  podanym  adresem  zwrotnym,  numerem
kontaktowym telefonicznym oraz dopiskiem:

Dokument podpisano elektronicznie.
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„Konkurs na stanowisko opiekunki dziecięcej/opiekuna dziecięcego 
8.1.3 - nie otwierać”.

Informacje dodatkowe o 
naborze

1.  Kandydaci,  którzy  spełnią  wymogi  formalne  zostaną  zawiadomieni
telefonicznie  lub  pocztą  elektroniczną  o  terminie  i  miejscu  rozmowy
kwalifikacyjnej,
2.  Kandydaci  proszeni  są  o  zabranie  na  rozmowę  kwalifikacyjną
dokumentów tożsamości. W przypadku nieobecności kandydata oferta
nie będzie rozpatrywana,
3. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data
wpływu) nie będą rozpatrywane,
4.  Wynagrodzenie  będzie  współfinansowane  ze  środków  Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
5. Do udziału w rekrutacji mogą być dopuszczane tylko wyłącznie osoby,
których  łączne  zaangażowanie  zawodowe  w  realizację  wszystkich
projektów finansowanych z  funduszy  strukturalnych i  FS  oraz  działań
finansowanych  z  innych  źródeł,  w  tym  środków  własnych  i  innych
podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie,
6.  Pracownik  będzie  zobowiązany  do  uzupełniania  dokumentacji
związanej z ewidencjonowaniem swojego czasu pracy w projekcie.

Wskaźnik  zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych  w  Żłobku  Miejskim  w  Jaworznie,  w  miesiącu
poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%.

Dyrektor
Żłobka Miejskiego w Jaworznie

Elżbieta Orzechowska – Filipczyk 

Dokument podpisano elektronicznie.
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