
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Wójta Nr 93/2015 

z dnia 28. 10.2015 r.                                                                                             

 

                                                           WÓJT GMINY NADARZYN 

                                             OGŁASZA  KONKURS  NA   STANOWISKO            

          Dyrektora Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu, ul. Szkolna 20. 

                                                                                                                                                                   

1. Wymagania niezbędne: 

 

a. polskie obywatelstwo, 

b. wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi, 

c. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych, 

d. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

e. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku, 

f. osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza 

rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona. 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

 

a. umiejętność dobrej organizacji pracy, 

b. samodzielność, kreatywność i inicjatywa, 

c. wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, 

d. doświadczenie zawodowe na kierowniczym stanowisku urzędniczym; ocena 

pracy, 

e. znajomość aktów prawnych dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych, postępowania 

administracyjnego, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji 

publicznej, przepisów bhp i ppoż. 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 

Kierowanie Gminnym Żłobkiem Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu. 

    

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 

a. życiorys  /CV/list motywacyjny, 

b. koncepcja funkcjonowania Żłobka, 



c. własnoręcznie potwierdzone za zgodność kserokopie dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje, 

d. własnoręcznie potwierdzone za zgodność kserokopie dokumentów 

poświadczających staż pracy, 

e. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni 

praw publicznych, 

f. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe, 

g. oświadczenie o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej ani jej zawieszeniu lub 

ograniczeniu, 

h. własnoręcznie potwierdzona za zgodność kserokopia dowodu osobistego albo 

oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

i. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

celów rekrutacji, 

j. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania pracy na w/w stanowisku /na zwykłym blankiecie/. 

 

 

Uwaga: 

 

Wszystkie oświadczenia mogą być sporządzone w  formie jednego dokumentu. 

Znajomość aktów prawnych będzie weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej na 

podstawie zadawanych pytań przez członków Komisji Konkursowej.. 

 

               Wymagane dokumenty aplikacyjne wraz z adresem zwrotnym należy składać w 

siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, 

Kancelaria pok. 100 z dopiskiem: dotyczy Konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego 

Żłobka Nr 1  „Zaczarowany Ogród” w Ruścu,  w terminie do dnia 19.11.2015r.  do 

godziny 15.00. 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą 

rozpatrywane. 

Informacji w sprawie naboru udziela Maria Jaworska – Dyrektor Gminnego Zespołu 

Oświatowego , tel. 22-729 81 85 w. 190  lub 500296816. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP 

/www.bip.nadarzyn.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu. 


