DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KAMIONCE
Gmina Kozłów
Poszukuje
NAUCZYCIELA RELIGII
do punktu przedszkolnego w Kamionce
Wymagania niezbędne (formalne):
1. Wykształcenie wyższe kierunkowe.
Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1. doświadczenie w pracy z dziećmi
2. samodzielność, obowiązkowość, rzetelność
3. wysoka kultura osobista
4. pasja i motywacja do pracy z dziećmi
5. zaangażowanie i kreatywność
6. umiejętność współpracy i dobrej komunikacji
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. przygotowywanie organizacyjne i merytoryczne zajęć
2. udzielanie rodzicom rzetelnych informacji o dziecku i jego postępach
3. prowadzenie zajęć w oparciu o zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój dziecka
Warunki pracy:
1. umowa zlecenie
Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV)
2. list motywacyjny
3. kopię dokumentów poświadczających wykształcenie
4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, ukończonych kursach i szkoleniach
5. pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści: 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 (Dz. U. z
2002 r. Nr. 101, poz. 926 z póz. zm.).
Oferty aplikacyjne wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 24.02.2010 r. do godziny
9:00 w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Kozłowie, Kozłów 60, 32-241 Kozłów.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Nabór kandydatów na
stanowisko pracy – Nauczyciel Religii w punkcie przedszkolnym w Kamionce”, adres i telefon osoby
składającej ofertę.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik analizy dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych
Nabór prowadzony jest w ramach realizacji projektu pn. „Moje przedszkole” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1. –
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Kamionka, 16.02.2010 r.
Dane osobowe przetwarzane w projekcie „Moje przedszkole” podlegają ochronie wynikającej z ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KAMIONCE
Gmina Kozłów
Poszukuje
NAUCZYCIELA RYTMIKI
do punktu przedszkolnego w Kamionce
Wymagania niezbędne (formalne):
1. Wykształcenie wyższe kierunkowe.
Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1. doświadczenie w pracy z dziećmi
2. samodzielność, obowiązkowość, rzetelność
3. wysoka kultura osobista
4. pasja i motywacja do pracy z dziećmi
5. zaangażowanie i kreatywność
6. umiejętność współpracy i dobrej komunikacji
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. przygotowywanie organizacyjne i merytoryczne zajęć
2. udzielanie rodzicom rzetelnych informacji o dziecku i jego postępach
3. prowadzenie zajęć w oparciu o zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój dziecka
Warunki pracy:
1. Umowa zlecenie
Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV)
2. list motywacyjny
3. kopię dokumentów poświadczających wykształcenie
4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, ukończonych kursach i szkoleniach
5. pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści: 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 (Dz. U. z
2002 r. Nr. 101, poz. 926 z póz. zm.) .
Oferty aplikacyjne wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 24.02.2010 r. do godziny
9:00 w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Kozłowie, Kozłów 60, 32-241 Kozłów.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Nabór kandydatów na
stanowisko pracy – Nauczyciel Rytmiki punkcie przedszkolnym w Kamionce”, adres i telefon osoby
składającej ofertę.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik analizy dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych
Nabór prowadzony jest w ramach realizacji projektu pn. „Moje przedszkole” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1. –
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Kamionka, 16.02.2010 r.
Dane osobowe przetwarzane w projekcie „Moje przedszkole” podlegają ochronie wynikającej z ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KAMIONCE
Gmina Kozłów
Poszukuje
PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA W RAMACH GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
do punktu przedszkolnego w Kamionce
Wymagania niezbędne (formalne):
1. Wykształcenie wyższe kierunkowe.
Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1. doświadczenie w pracy z dziećmi
2. samodzielność, obowiązkowość, rzetelność
3. wysoka kultura osobista
4. pasja i motywacja do pracy z dziećmi
5. zaangażowanie i kreatywność
6. umiejętność współpracy i dobrej komunikacji
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. przygotowywanie organizacyjne i merytoryczne zajęć
2. udzielanie rodzicom rzetelnych informacji o dziecku i jego postępach
3. prowadzenie i dokumentowanie zajęć w oparciu o zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących
rozwój dziecka
Warunki pracy:
1. umowa zlecenie
Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV)
2. list motywacyjny
3. kopię dokumentów poświadczających wykształcenie
4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, ukończonych kursach i szkoleniach
5. pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści: 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 (Dz. U. z
2002 r. Nr. 101, poz. 926 z póz. zm.) .
Oferty aplikacyjne wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 24.02.2010 r. do godziny
9:00 w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Kozłowie, Kozłów 60, 32-241 Kozłów.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Nabór kandydatów na
stanowisko pracy – Prowadzącego zajęcia w ramach gimnastyki korekcyjnej punkcie
przedszkolnym w Kamionce”, adres i telefon osoby składającej ofertę.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik analizy dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych
Nabór prowadzony jest w ramach realizacji projektu pn. „Moje przedszkole” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1. –
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Kamionka, 16.02.2010 r.
Dane osobowe przetwarzane w projekcie „Moje przedszkole” podlegają ochronie wynikającej z ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KAMIONCE
Gmina Kozłów
Poszukuje
LOGOPEDĘ
do punktu przedszkolnego w Kamionce
Wymagania niezbędne (formalne):
1. Wykształcenie wyższe kierunkowe.
Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1. doświadczenie w pracy z dziećmi
2. samodzielność, obowiązkowość, rzetelność
3. wysoka kultura osobista
4. pasja i motywacja do pracy z dziećmi
5. zaangażowanie i kreatywność
6. umiejętność współpracy i dobrej komunikacji
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. przygotowywanie organizacyjne i merytoryczne
2. udzielanie rodzicom rzetelnych informacji o dziecku i jego postępach
3. prowadzenie zajęć w oparciu o zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój dziecka
Warunki pracy:
1. umowa zlecenie
Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV)
2. list motywacyjny
3. kopię dokumentów poświadczających wykształcenie
4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, ukończonych kursach i szkoleniach
5. pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści: 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 (Dz. U. z
2002 r. Nr. 101, poz. 926 z póz. zm.).
Oferty aplikacyjne wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 24.02.2010 r. do godziny
9:00 w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Kozłowie, Kozłów 60, 32-241 Kozłów.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Nabór kandydatów na
stanowisko pracy – Logopeda punkcie przedszkolnym w Kamionce”, adres i telefon osoby
składającej ofertę.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik analizy dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych
Nabór prowadzony jest w ramach realizacji projektu pn. „Moje przedszkole” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1. –
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Kamionka, 16.02.2010 r.
Dane osobowe przetwarzane w projekcie „Moje przedszkole” podlegają ochronie wynikającej z ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KAMIONCE
Gmina Kozłów
Poszukuje
NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
do punktu przedszkolnego w Kamionce
Wymagania niezbędne (formalne):
1. Wykształcenie wyższe kierunkowe.
Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1. doświadczenie w pracy z dziećmi
2. samodzielność, obowiązkowość, rzetelność
3. wysoka kultura osobista
4. pasja i motywacja do pracy z dziećmi
5. zaangażowanie i kreatywność
6. umiejętność współpracy i dobrej komunikacji
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. przygotowywanie organizacyjne i merytoryczne
2. udzielanie rodzicom rzetelnych informacji o dziecku i jego postępach
3. prowadzenie zajęć wychowawczo-kompensacyjnych w oparciu o zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań
stymulujących naukę języka angielskiego
Warunki pracy:
1. umowa zlecenie
Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV)
2. list motywacyjny
3. kopię dokumentów poświadczających wykształcenie
4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, ukończonych kursach i szkoleniach
5. pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści: 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 (Dz. U. z
2002 r. Nr. 101, poz. 926 z póz. zm.).
Oferty aplikacyjne wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 24.02.2010 r. do godziny
9:00 w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Kozłowie, Kozłów 60, 32-241 Kozłów.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Nabór kandydatów na
stanowisko pracy – Nauczyciela języka angielskiego punkcie przedszkolnym w Kamionce”, adres i
telefon osoby składającej ofertę.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik analizy dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych
Nabór prowadzony jest w ramach realizacji projektu pn. „Moje przedszkole” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1. –
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Kamionka, 16.02.2010 r.
Dane osobowe przetwarzane w projekcie „Moje przedszkole” podlegają ochronie wynikającej z ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KAMIONCE
Gmina Kozłów
Poszukuje
NAUCZYCIELA ZAJĘĆ PRZYRODNICZYCH
do punktu przedszkolnego w Kamionce
Wymagania niezbędne (formalne):
1. Wykształcenie wyższe kierunkowe.
Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1. doświadczenie w pracy z dziećmi
2. samodzielność, obowiązkowość, rzetelność
3. wysoka kultura osobista
4. pasja i motywacja do pracy z dziećmi
5. zaangażowanie i kreatywność
6. umiejętność współpracy i dobrej komunikacji
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. przygotowywanie organizacyjne i merytoryczne
2. udzielanie rodzicom rzetelnych informacji o dziecku i jego postępach
3. prowadzenie zajęć w oparciu o zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój dziecka.
Warunki pracy:
1. umowa zlecenie
Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV)
2. list motywacyjny
3. kopię dokumentów poświadczających wykształcenie
4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, ukończonych kursach i szkoleniach
5. pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści: 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 (Dz. U. z
2002 r. Nr. 101, poz. 926 z póz. zm.).
Oferty aplikacyjne wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 24.02.2010 r. do godziny
9:00 w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Kozłowie, Kozłów 60, 32-241 Kozłów.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Nabór kandydatów na
stanowisko pracy – Nauczyciel zajęć przyrodniczych w punkcie przedszkolnym w Kamionce”, adres
i telefon osoby składającej ofertę.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik analizy dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych
Nabór prowadzony jest w ramach realizacji projektu pn. „Moje przedszkole” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1. –
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Kamionka, 16.02.2010 r.
Dane osobowe przetwarzane w projekcie „Moje przedszkole” podlegają ochronie wynikającej z ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

