
 

 

Zarządzenie Nr RO.0050.217.2019 

Burmistrza Prószkowa 

z dnia 18 października 2019 r. 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko  

Dyrektora Publicznego Żłobka w Prószkowie 

 

 

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz.U. 2019 r., poz. 506 z późn.zm.), art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia                      

21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019, poz. 1282), w związku                 

z art.13, art. 15 ust. 4 i art. 18 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. 2019, 

poz. 409 z późn.zm.) zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka w Prószkowie. 

 

§ 2 

Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 3 

Kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka w Prószkowie wyłoni komisja 

konkursowa, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem.  

 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Prószków oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiej w Prószkowie.  

 

 

                                                                                                        Burmistrz 

                                                                                                       /-/ 

                                                                                                                  Krzysztof Cebula 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr RO.0050.217.2019 

Burmistrza Prószkowa 

z dnia 18 października 2019 r. 

 

Burmistrz Prószkowa ogłasza konkurs na stanowisko                                                            

Dyrektora Publicznego Żłobka w Prószkowie 

 

1.  Nazwa i adres jednostki: Publiczny Żłobek w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 1 G,                          

46-060 Prószków. 

 

2.   Stanowisko: Dyrektor Publicznego Żłobka w Prószkowie, wymiar – 1 (pełny etat) 

 

 3.   Niezbędne wymagania od kandydatów /wymagania niezbędne to wymagania konieczne  

do podjęcia pracy na danym stanowisku/:  

1) obywatelstwo polskie; 

2) wykształcenie wyższe - preferowane kierunki lub specjalności: wczesne 

wspomaganie rozwoju, wspomagania rozwoju dzieci w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, 

pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju              

i kształcenia, psychologia wychowawcza; 

3) co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi – preferowane                                 

w profesjonalnych placówkach (żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach); 

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo na tle seksualnym                                        

lub inne przestępstwo umyślne; 

6) nieposzlakowana opinia; 

7) brak pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz brak zawieszenia lub ograniczenia 

władzy rodzicielskiej; 

8) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został 

nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez 

sąd; 

9) kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi; 

10) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku; 

11) znajomość aktów prawnych dotyczących: opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

pracowników samorządowych, finansów publicznych, ochrony danych osobowych, 

dostępu do informacji publicznej, przepisów bhp i ppoż. oraz Kodeksu pracy; 

 

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów /wymagania dodatkowe to pozostałe 

wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku/: 

1) umiejętność kierowania zespołem, zdolności organizacyjne; 

2) obsługa komputera; 

3) zdolności analityczne; 

4) prawo jazdy kat. B; 

5) posiadanie kwalifikacji: pielęgniarki, położnej opiekunki dziecięcej, nauczyciela 

wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga 

opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga 

wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego; 

6) wysoka kultura osobista, uprzejmość, życzliwość, odpowiedzialność, systematyczność 
i bardzo dobra organizacja pracy; 

7) odporność na stres; 

8) umiejętność pracy w zespole; 

9) gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. 



 

 

4.   Zadania wykonywane na stanowisku: 
1) Kierowanie działalnością żłobka, zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania                          

oraz reprezentowanie go na zewnątrz; 

2) Realizowanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa                              

(w szczególności w zakresie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) oraz 

statutu żłobka; 

3) Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu 

działania żłobka zgodnie z delegacjami ustawowymi oraz udzielonymi 

upoważnieniami ; 

4) Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej 

w żłobku;  

5) Prowadzenie procesu rekrutacji kadry oraz dzieci i związanej z tym dokumentacji; 

6) Wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w żłobku 

pracowników; 

7) Zawieranie umów z rodzicami; 

8) Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa oraz właściwej opieki pielęgnacyjnej, 

edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 

każdego dziecka; 

9) Nadzorowanie czynności związanych z regulowaniem odpłatności za pobyt                                   

i wyżywienie dzieci w żłobku; 

10) Współpracowanie z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci uczęszczających do 

żłobka, Burmistrzem, instytucjami i organizacjami, w szczególności w zakresie opieki 

nad dziećmi w wieku do lat trzech; 

11) Zarządzanie powierzonym mieniem i wyposażeniem, a także jego należyte 

zabezpieczenie; 

12)  Właściwe i zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi przyznanymi 

w planie finansowanym kierowanej jednostki organizacyjnej oraz przestrzeganie 

dyscypliny budżetowej; 

13) Opracowywanie rocznych planów finansowych oraz nadzór nad wykonaniem 

zatwierdzonego planu i budżetu; 

14) Terminowe i rzetelne wypełnianie obowiązków służbowych, w tym sporządzanie 

wymaganych przepisami sprawozdań i analiz; 

15) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie dotyczących 

funkcjonowania i realizacji zadań żłobka; 

16) Inicjonowanie i wdrażanie działań mających na celu pozyskiwanie środków 

pozabudżetowych, w tym funduszy unijnych na projekty związane z realizacją zadań 
żłobka; 

17) Wypełnianie innych obowiązków nałożonych przez Burmistrza w celu prawidłowego 

funkcjonowania żłobka. 

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku 
1) Wymiar czasu pracy: pełny etat. 

2) Miejsce pracy: Publiczny Żłobek w Prószkowie, przy ul. Daszyńskiego 1 G. 

3) Praca jednozmianowa.  

 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                                 

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. 

 

 

7. Wymagane dokumenty: 
a) list motywacyjny/podanie o pracę;  



b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz posiadanych umiejętności, 

opatrzony podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych; 

c) kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 

d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie; 

e) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku jego 

trwania), dotyczące udokumentowania wymaganego stażu pracy; 

f) koncepcja funkcjonowania nowoutworzonego Publicznego Żłobka w Prószkowie; 

g) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego; 

h) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  

z pełni praw publicznych; 

i) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo na tle seksualnym oraz za 

inne przestępstwo umyślne; 

j) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią; 
k) oświadczenie kandydata o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz braku 

zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej;  

l) oświadczenie kandydata o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (tylko                          

w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu 

wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd); 

m) oświadczenie kandydata, iż nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców 

Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym; 

n) oświadczenie kandydata o braku zakazu pełnienia funkcji związanych                                  

z dysponowaniem finansami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych;  

o) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania 

przedmiotowego stanowiska; 

p) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność /dotyczy kandydatów, 

którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 

ustawy o pracownikach samorządowych/; 

q) podpisana klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  

wraz z oświadczeniem kandydata na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                    

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) o dobrowolnym 

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podawanych 

nieobowiązkowo, czyli innych niż wynika to m.in. z: ustawy z dnia 26 czerwca 

1947 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, 

społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów 

szczególnych (dotyczy osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ww. danych) 

(wg załączonego wzoru). 

 

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy czytelnie podpisać i składać w zamkniętych 

kopertach  opatrzonych napisem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka                  

w Prószkowie” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, I piętro, 

pok. nr 18 lub przesłać na powyższy adres. 

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2019 r.  

do godz. 15.00 (decyduje faktyczna data wpływu). 

 

Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Zgłoszenia 

kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu 

wymaganych dokumentów nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. 



 

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani                     

o terminie dalszego etapu rekrutacji. 

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Prószków www.bip.proszkow.pl (zakładka: nabór na wolne stanowiska urzędnicze) oraz na 

tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

 

Dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia 

informacji o wyniku naboru, zostaną protokolarnie zniszczone. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych  

informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną                  
w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym             

w ogłoszeniu o naborze.  

 

 

 

 

 

 

 


