
 

 

Znak sprawy: ŻM.082.19.2018 

 

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W JAWORZNIE 

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN.:  
„UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO 3 LAT W JAWORZNIE” 

WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 
SPOŁECZNEGO, PODDZIAŁANIA 8.1.3 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO USŁUG 

OPIEKUŃCZYCH NAD DZIEĆMI DO 3 LAT – KONKURS, REGIONALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 

 
OGŁASZA NABÓR 
NA 2 STANOWISKA 

 
OPIEKUNKI/OPIEKUNA DZIECIĘCEGO 

W 
ŻŁOBKU MIEJSKIM W JAWORZNIE 

ul. 3 Maja 16 
43 – 600 Jaworzno 

 
 

Wymagania konieczne: 
- wykształcenie i doświadczenie zawodowe zgodne z artykułem 16 ustawy o opiece na dziećmi 
  w wieku do lat 3, 
- rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi, 
- brak pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz jej zawieszenia ani ograniczenia, 
- wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na 
podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 
- niefigurowanie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, 
- brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, a także pełna zdolność do 
czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
- znajomość ustaw: o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 
 

Wymagania dodatkowe: 
- doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi w wieku do lat 3, 
- umiejętność pracy pod presją czasu, 
- umiejętność pracy w zespole, 
- radzenie sobie w trudnych sytuacjach, 
- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, 
- komunikatywność, 
- kreatywność i zaangażowanie, 
- empatia i opanowanie, 
- cierpliwość, 
- rzeczowość, dokładność, systematyczność, 
- dbanie o porządek, 
- dbanie o cudze mienie, 
- odporność na stres. 



 

 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 przyjmowanie i codzienny przegląd stanu zdrowia dzieci przy przyjęciu do żłobka, 
 wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak: mycie, kąpanie, 

przewijanie, wysadzanie na nocnik, czesanie, 
 opracowanie rocznego i tygodniowego harmonogramu pracy w grupie, 
 układanie rozkładu dnia dla dzieci w swojej grupie, 
 prowadzenie dokumentacji w tym: dziennik zajęć, zeszyty obserwacji dzieci, dzienny 

monitoring, 
 karmienie dzieci w wyznaczonych rozkładem dnia godzinach, wyrabianie u dzieci starszych 

nawyków prawidłowego i samodzielnego jedzenia, 
 dbanie o bezpieczeństwo dzieci, odpowiednie przygotowanie dzieci do odpoczynku 

i czuwanie nad jego przebiegiem, 
 zawiadamianie Dyrektora żłobka o objawach chorobowych zauważonych u dzieci  

i izolowanie dzieci chorych, 
 prowadzenie zajęć wychowawczych i edukacyjnych z dziećmi w swojej grupie na podstawie 

tygodniowego planu zajęć stosownie do wieku i rozwoju dzieci, 
 przygotowywanie materiałów na tablicę ogłoszeń oraz tablicę grupową, 
 organizowanie różnych akcji, przedsięwzięć organizowanych w placówce dla dzieci  

i rodziców, 
 kontrolowanie stanu zabawek i pomocy wychowawczych, dydaktycznych, czuwanie nad ich 

właściwym używaniem, systematycznym uzupełnianiem i wskazywaniem do konserwacji, 
naprawy, 

 dbanie o estetyczny wygląd sal zabaw i pomieszczeń towarzyszących, 
 przestrzeganie przepisów BHP i p/poż., 
 wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora żłobka. 

 
Oferuję: 

- bardzo dobre warunki pracy, 
- możliwość stabilizacji zawodowej. 
 

Warunki pracy na danym stanowisku: 
- praca w systemie jednozmianowym, 
- praca stacjonarna. 
 
Oferty z Nr referencyjnym ZM.082.19.2018 zawierające: 
- CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”  
oraz: 
- list motywacyjny, 
- oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne 
oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (dostępnego na stronie internetowej www.bip.jaworzno.pl  
w zakładce „Zatrudnienie” – „Oferty pracy w jednostkach” – „Żłobek Miejski” oraz na stronie 
internetowej www.e-bip.org.pl/zlobekmiejskijaworzno i w siedzibie Żłobka Miejskiego w Jaworznie), 
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, 
- kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, 
- ewentualne referencje, 
- kserokopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń, zaświadczeń  
o odbyciu praktyk, 

http://www.bip.jaworzno.pl/
http://www.e-bip.org.pl/zlobekmiejskijaworzno


 

- kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza 
skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) 
 
 
Kandydat wybrany w drodze niniejszego naboru, przed rozpoczęciem zatrudnienia, jest 
zobowiązany przedstawić zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. 
 
Proszę złożyć w terminie do  14 grudnia 2018 r.  do godziny 14.00 w Żłobku Miejskim  
w Jaworznie, ul. 3 Maja 16, 43 – 600 Jaworzno lub przesłać na adres żłobka.  
Oferty pracy otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Żłobka 
Miejskiego w Jaworznie). Warunkiem zakwalifikowania kandydata do dalszego etapu naboru jest 
złożenie kompletnej oferty zawierającej wszystkie wymagane dokumenty. 
Informuje, iż nabór na stanowisko Opiekuna dziecięcego w Żłobku Miejskim w Jaworznie odbywać 
się będzie odpowiednio wg następujących zasad: weryfikacja nadesłanych ofert, zapraszanie na 
rozmowy kwalifikacyjne,  rozmowy kwalifikacyjne, wyłonienie osoby do zatrudnienia. 
Ponadto informuję, że nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą 
elektroniczną. 

 


