
Klub Dziecięcy 

„Chatka Puchatka 
ul, Włocławska 13 
87-704 Bądkowo 

Kierownik Klubu Dziecięcego „Chatka Puchatka” w Bądkowie 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko 

opiekuna dziecięcego w Klubie Dziecięcym 

1. Wymagania niezbędne: 

© posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa 

innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub 

przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym osoba nie posiadając obywatelstwa 

polskiego winna posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, 

e posiadanie kwalifikacji: opiekunki dziecięcej, pielęgniarki, położnej, nauczyciela 

wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga 

opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga  społeczno-wychowawczego, pedagoga 

wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego 

e lub która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: 

wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzięci w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, 

pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju 1 

kształcenia lub psychologia wychowawcza 

e lub odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie 

z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie: 

wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane 

z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie 

w celu uaktualnienia i _ uzupełnienia wiedzy oraz / umiejętności 

lub średnie lub średnie branżowe oraz: 

a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 (jeśli asoba 

nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy 
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bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 

6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne 

szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności) 

b) lub przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku czy w klubie dziecięcym odbyła 

280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, 

polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, 

e brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

e  nieposzlakowana opinia, 

e niefigurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 

z dostępem ograniczonym, 

e rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi, 

e brak pozbawienia, zawieszenia, ograniczenia władzy rodzicielskiej aktualnie 

i w przeszłości, 

e wypełnienie obowiązku alimentacyjnego, gdy taki obowiązek został nałożony na 

podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd. 

2. Wymagania dodatkowe: 

e bardzo dobry kontakt z dziećmi, 

e znajomość przepisów BHP i PPOŹ, 

e zdolność samokontroli i samodzielnego podejmowania decyzji, 

e wysoka kultura osobista, 

e odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, cierpliwość, 

e rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych dzieci w wieku od 1 roku życia 

do lat 3,



umiejętność radzenia sobie ze stresem, 

umiejętność pracy w zespole i szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach, 

dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność. 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także 

rozwojem powierzonych dzieci, 

wykonywanie różnych codziennych zabiegów pielęgnacyjnych (karmienie, mycie, 

przewijanie, itp.), 

współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego, 

poszanowanie różnorodności podopiecznych, 

tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach 

jego rozwoju, 

budowa pozytywnego wizerunku jednostki, doskonalenie standardów opieki 

w placówce, 

organizowanie pracy zgodnie z rozkładem dnia dla dzieci przebywających 

w placówce, 

współdziałanie i informowanie rodziców o sytuacji zdrowotnej i rozwoju dziecka, 

wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka, 

realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu i regulaminu wewnętrznego 

Klubu Dziecięcego, 

prowadzenie dokumentacji związanej z przebywaniem dzieci w placówce, 

przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć dydaktyczno — opiekuńczych, 

pobudzanie dzieci do aktywności i wszechstronnego rozwoju.



Pracownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe 

wykonywanie zadań wymienionych w powyższym zakresie obowiązków oraz innych 

obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

4. Wymagane dokumenty: 

e list motywacyjny, 

e CV, 

e wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

e dokumenty potwierdzające wykształcenie i ukończone kursy — kopie, 

e - dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe — kopie, 

e oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwa, 

e oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu 

w pełni z praw publicznych, 

e oświadczenie kandydata, że daje rękojmie należytego sprawowania opieki nad 

dziećmi, 

e zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 

e oświadczenie kandydata, że nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz 

władza nie została mu zawieszona i ograniczona, 

e oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki 

został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego 

przez sąd, 

e oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 

stanowisku opiekuna dziecięcego,



oświadczenie o niefigurowaniu w bazie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle 

Seksualnym z dostępem ograniczonym (wyłoniony w drodze naboru kandydat przed 

nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć informację o niefigurowaniu 

w w/w bazie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy), 

5. Warunku pracy na stanowisku: 

Miejsce pracy: Klub Dziecięcy „Chatka Puchatka” w Bądkowie 

Rodzaj wykonywanej pracy: opiekun dziecięcy 

Wymiar czasu pracy: pełen etat 

Termin rozpoczęcia pracy: praca od zaraz. 

6. Termin i miejsce składania ofert: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie 

w sekretariacie w Klubie Dziecięcym „Chatka Puchatka”, ul. Włocławska 13, 87-704 

Bądkowo lub pocztą na adres Klubu z dopiskiem „Nabór na stanowisko opiekuna 

w Klubie Dziecięcym „Chatka Puchatka” w Bądkowie” w terminie do 17.01.2023 

r. do godziny 13:00 (liczy się data wpływu). Aplikacje po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej. 

Złożone dokumenty mogą zostać odebrane przez kandydata w terminie 30 dni od daty 

opublikowania informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędy Gminy w Bądkowie. Dokumenty nieodebrane zostaną przekazane do 

archiwum zakładowego. 

Dokumenty osoby, która zostanie wyłoniona w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną 

dołączone do jej akt osobowych.



7. Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art.13 i 15 rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) — zwanego dalej RODO informuję, iż: 

administratorem danych osobowych osób fizycznych — kandydatów uczestniczących 

w naborze na wolne stanowisko opiekuna dziecięcego, jest Klub Dziecięcy „Chatka 

Puchatka” w Bądkowie, ul. Włocławska 13, 87-704 Bądkowo. 

Kierownik Klubu Dziecięcege 
Klub Dziecięcy 

| „Chatka Puchatka" 
ul. Włocławska 13, 87-704 Bądkowo mgr Justyna śdecka 

NIP.8911634853, REGON:38780136* 

|


