
Realizator projektu 

Gmina Miasto Brzeziny 

 
 

Projekt „PRZEDSZKOLE OKNEM NA ŚWIAT” 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

        

 Gmina Miasto Brzeziny realizując projekt pod nazwą „Przedszkole oknem na świat” 

aplikujący o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Priorytetu IX ”Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 

podstawie na podstawie  wniosku o dofinansowanie projektu Nr WND-POKL.09.01.01-10-

039/12 ogłasza nabór na wolne stanowiska: 

 

W Przedszkolu Nr 1 w Brzezinach ul. Konstytucji 3-go Maja 1  

1. Nauczyciel wychowania przedszkolnego – 1 etat 

2. Woźna oddziałowa – 3/4 etatu 

 

W Przedszkolu Nr 3 w Brzezinach ul. Moniuszki 15  

1. Nauczyciel wychowania przedszkolnego – 2 etaty 

2. Woźna oddziałowa – 1 etat 

 

Wymagania na stanowisku - nauczyciel: 

- ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna lub 

pedagogika wieku dziecięcego lub pedagogika przedszkolna; 

-  stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy potwierdzony aktem nadania 

stopnia awansu zawodowego; 

-  znajomość obsługi komputera PC, a w szczególności programu Word; 

-  wysoka kultura osobista; 

-  umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów interpersonalnych; 

Wymagania pożądane: 

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;  

- umiejętność gry na pianinie. 

 

Wymagania na stanowisku - woźna oddziałowa: 

- preferowane wykształcenie średnie;; 

- sumienność podczas wykonywania obowiązków; 
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- umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów interpersonalnych; 

- aktualna książeczka zdrowia. 

 

 

Oferty w postaci CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), listu 

motywacyjnego opatrzone 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 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.  

z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz kserokopii dokumentów potwierdzających 

posiadane wykształcenie i kwalifikacje należy składać w zamkniętych kopertach do 

sekretariatu Urzędu Miasta Brzeziny ul. Sienkiewicza 16 pokój 110 do dnia 23 sierpnia 2012 

roku do godz. 16.00.  Koperta zawierająca imię i nazwisko kandydata oraz nr telefonu 

kontaktowego powinna być opatrzona następującym opisem „ Oferta pracy na stanowisko …. 

w Przedszkolu Nr … w Brzezinach w ramach realizacji projektu pod nazwą „Przedszkole 

oknem na świat” współfinansowanego przez  Unię Europejską”. Oferty dostarczone po w/w 

terminie nie będą rozpatrywane. Przed podpisaniem umowy konieczne będzie przedłożenie do 

wglądu oryginałów dokumentów złożonych w ofercie. 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Brzeziny ul. Sienkiewicza 16, tel. 46 

874-22-24 wew. 126. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

Brzeziny, przy ul. Sienkiewicza 16, I piętro. 

           Burmistrz  

         Marcin Pluta  
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