
 
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Lwówku Śląskim 

59-600 Lwówek Śląski, ul. Partyzantów 10 
tel. 75 782 47 21, dyr. 75 647 79 26 

e-mail: ppnr2@poczta.onet.pl; www.przedszkola-lwowekslaski.pl 
 

Znak sprawy: PP-2.110.2.2018.AG      Lwówek Śląski, 20.06.2018 r. 
 

Nabór na stanowisko: 
 NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 
1. Przedmiot naboru: 

1) miejsce zatrudnienia: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Lwówku Śląskim; 
2) planowany okres zatrudnienia: od 01.09.2018r. do 31.08.2019r.; 
3) podstawa zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 0,4 etatu (pensum: 10/25) 

 
2. Wymagania niezbędne: 

1) obywatelstwo polskie; 
2) wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym; 
3) kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu określone w § 12 Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575); 

4) stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku nauczyciela/nauczycielki wychowania 
przedszkolnego w przedszkolu, 

5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych; 
6) kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu 

postępowanie karne; 
7) aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych. 
 

3. Wymagane dokumenty: 
1) list motywacyjny; 
2) curriculum vitae; 
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, kursy/ szkolenia; 
4) kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej; 
5) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się 
 przeciwko niemu postępowanie karne. 

 
4. Wymogi formalne: 

1) dokumenty należy składać do dnia 4 lipca 2018 roku w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: 
„Nabór na stanowisko nauczyciel języka angielskiego”, do godz. 10:00 w pokoju administracji; 

2) dokumenty kandydatów nie przyjętych na ww. stanowisko będzie można odebrać ciągu 7 dni od 
zakończenia naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone. 

Dokumenty, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Załączniki: 
1. Klauzula informacyjna – Załącznik nr 1. 
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Załącznik nr 1 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY  
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Lwówku Śląskim z siedzibą przy ul. Partyzantów 10, 
59-600 Lwówek Śląski informuje, że:  
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Nr 2 w Lwówku 

Śląskim reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola; 
 Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Publicznego Przedszkola Nr 2 

w Lwówku Śląskim ul. Partyzantów 10, e-mail: safe-work@wp.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z naborem do pracy; 
 Administrator Danych będzie przetwarzał Pani/ Pana dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z art. 221 § 1Kodeksu Pracy. Podanie powyższych 
danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne w celu Pani / Pana udziału w procesie 
rekrutacji. Niepodanie powyższych danych może być przyczyną odmowy Pani / Pana zatrudnienia; 

 Administrator Danych może także przetwarzać dane niewymienione w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy 
na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody, tj. na postawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Podanie 
dodatkowych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie ma wpływu na 
możliwość udziału w rekrutacji, nie spowoduje niekorzystnego traktowania Pani/ Pana kandydatury 
oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić 
przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia; 

 Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: 7 dni od zakończenia rekrutacji; 
    Administrator Danych Osobowych : nie będzie przekazywał danych; 
  posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych; 
  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 
   Pani/Pana dane osobowe: nie będą profilowane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik nr 2 
 
 
 

…………………………………………………… 
                                                                (data i miejsce) 

……………………………….. 
 
……………………………….. 
 
……………………………….. 
(imię i nazwisko oraz adres kandydata do pracy) 

 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby naboru na stanowisko  
 
……………………………….………….……………, ogłoszonego w dniu ………………,  
 
prowadzonego przez ................…………………………………………………........................................... 
 
 
Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y  
o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również 
wycofania zgody na ich przetwarzanie w trakcie trwania naboru do pracy. 
 
 
 
 

…………………………………………. 
                                                                                        (podpis kandydata do pracy) 

 
 


