
 

 
 

WÓJT   GMINY   LIPIE 

 

Ogłasza  konkurs na stanowisko  Dyrektora Gminnego Żłobka  w Lipiu 

          

WYMIAR  ETATU:    1 / 4 etatu   

FORMA ZATRUDNIENIA:   umowa o pracę na czas określony /zgodnie z projektem/ 

                                             z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. 

DATA OGŁOSZENIA NABORU:       26.10.2018 r. 

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:   09 listopada 2018r.. 
 

Wymagania kwalifikacyjne kandydatów: 

 

  I.  Wymagania niezbędne :  

1.  Wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi  

(preferowane kwalifikacje: pedagogiczne, pielęgniarskie, położnicze, opiekun 

dziecięcy, terapeuta pedagogiczny).  

2. Obywatelstwo polskie. 
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.  

4.  Kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle 

Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie został skazany prawomocnym wyrokiem 

za inne przestępstwo umyślne.  

5.  Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska 

nie została mu zawieszona oraz ograniczona.  

6. Wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony 

na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.  

7.  Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dzieckiem.  

8.  Cieszy się nieposzlakowaną opinią.  

9.  Nie był karany za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe.  

10.  Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora żłobka.  

11. Brak zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych  związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi. 

12. Znajomość przepisów prawa dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

  ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych , ustawy „Prawo 

zamówień publicznych”. 

13. Znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, 

w tym środków z programów  Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny): 

1. Doświadczenie  w kierowaniu żłobkiem, klubem dziecięcym  lub placówką oświatową.   

2. Doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu przedsięwzięć związanych  

z opieką nad dziećmi. 

3. Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji 

projektów z dziedziny opieki nad dziećmi. 

4. Doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym 

środków z programów Unii Europejskiej. 

5. Dyspozycyjność, wysoka kultura osobista. 

6. Prawo jazdy kat. B i dysponowanie samochodem. 

III. Zakres wykonywanych zadań:  

1. Kierowanie bieżącą działalnością Gminnego Żłobka  w Lipiu wynikającą  ze statutu 

jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Ustalanie głównych kierunków działania jednostki.  
3. Reprezentowanie Gminnego Żłobka w Lipiu  na zewnątrz. 

4. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej 

oraz edukacyjno - wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego 

dziecka. 

5.  Prowadzenie procesu rekrutacji i związanej z tym dokumentacji.  

6. Współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi, mające na celu wspieranie ich  

w opiece i wychowaniu dzieci. 

7. Zarządzanie majątkiem Gminnego Żłobka w Lipiu, czuwanie nad zabezpieczeniem 

powierzonego  mienia oraz nad przestrzeganiem zasad i przepisów BHP,  a także  

przeciwpożarowych. 

8. Ustalanie rocznych planów działalności,  rocznego planu finansowego oraz 

dopilnowywanie terminowego wykonania zadań. 

9. Dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie działalności i ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe i racjonalne wykorzystanie. 

10. Zatrudnianie i zwalnianie  pracowników Gminnego Żłobka w Lipiu. 

11. Wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec podległych pracowników Gminnego 

Żłobka w Lipiu. 

12. Nadzorowanie  pracy podległych pracowników,  zapewnienie właściwej organizacji 

pracy jednostki. 

13.  Nadzorowanie spraw finansowo-księgowych, administracyjnych oraz gospodarczych  

jednostki. 

14. Podejmowanie starań w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową 

poza dotacjami przekazywanymi przez organizatora. 

15. Współpraca z organami gminy w zakresie organizowania i prowadzenia działalności     

         Gminnego Żłobka w Lipiu. 

16.  Współpraca ze wszystkimi szkołami, sołectwami ,organizacjami, w tym z organizacjami    

 pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku   publicznego. 

17. Stała współpraca z Radą  Gminy i Wójtem Gminy oraz składanie sprawozdań  

 z działalności jednostki. 

 

Wskaźnik zatrudnienia: 

W październiku  2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy 

Lipie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%. 



Klauzula informacyjna :  

1. Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Lipie jest 

Wójt Gminy Lipie z siedzibą ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie,  tel.: 34 31 88 032,  

adres e-mail: sekretatiat@uglipie.pl.   

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Marcin Karpik, tel. 34 318 80 32,  

wew. 36, e-mail: iod@lipie.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu 

rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu 

realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h 

RODO, Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do 

ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od daty 

zakończenia naboru dla osób niezatrudnionych.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody 

również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu, cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie 

danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

pozostawienie aplikacji Pani/Pana bez rozpatrzenia.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 

 

 IV. Oferty kandydatów powinny zawierać: 

1. List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu.   

2. Życiorys (CV), zawierający informacje o wykształceniu, ukończonych kursach, 

szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach, dokładny przebieg dotychczasowej pracy 

zawodowej. 

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 
(do pobrania załącznik nr 1 do ogłoszenia ). 

4. Koncepcję  programowo – organizacyjną funkcjonowania i rozwoju Gminnego 

Żłobka w Lipiu  uwzględniającą : 

a. opis  zakresu działalności i rozwoju  Gminnego Żłobka w Lipiu, 

b. wskazanie źródeł  finansowania działalności Gminnego Żłobka  w Lipiu  

z uwzględnieniem  dochodów własnych  i środków zewnętrznych. 

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje 

 ( np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje).  

6. Kopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy ( np. świadectwa pracy,  

     zaświadczenie z zakładu pracy).  

7. Podpisane  pisemne oświadczenia o 

• posiadaniu obywatelstwa  polskiego, 

• pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 

• nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców  Przestępstw na Tle 

Seksualnym  oraz brakiem skazania za  inne przestępstwo umyślne, 

• posiadaniu  władzy rodzicielskiej, 

• obowiązku alimentacyjnym, 

• należytym sprawowaniu opieki nad dziećmi, 
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• nieposzlakowanej opinii, 

• nie  karaniu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe,  

• posiadaniu  stanu  zdrowia pozwalającego  na zatrudnienie na stanowisku 

dyrektora żłobka, 

• braku zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych  związanych  

z dysponowaniem środkami publicznymi, 

• wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych  dla celów rekrutacji, 

•  zapoznaniu się z klauzulą informacyjną  zamieszczoną poniżej, 

 (oświadczenia do pobrania załącznik nr 2 do ogłoszenia), 

•  osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 

2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązane do złożenia wraz z 

dokumentami kopii   dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

V. Miejsce i termin składania dokumentów. 

1. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej  imieniem  

i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę 

z adnotacją:  „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Lipiu” 

w sekretariacie Urzędu Gminy Lipie  w terminie do dnia  09 listopada 2018 r. 

 w godzinach pracy Urzędu  lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Lipie,  

ul. Częstochowska 29 , 42 – 165 Lipie. 

2. Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę 

 ich wpływu do Urzędu Gminy  w Lipiu. 

3. Oferty  złożone po terminie nie będą otwierane i rozpatrywane. 

4. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. 

5. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie pod numerem  

34/ 3188032 – 35 w 34. 

VI. Informacje dodatkowe. 

1. Nabór na w/w  stanowisko  przeprowadzi  Komisja Konkursowa, powołana  

zarządzeniem Wójta Gminy Lipie. 

2. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone w dwóch etapach: 

-  I etap –  bez udziału kandydatów  – ocena dokumentów aplikacyjnych pod    

   względem kompletności  i zgodności z postawionymi wymaganiami – spełnienie      

   wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu.  

- II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. 

3. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej  kandydaci 

zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie). 

4. Oferty kandydatów, którzy nie spełnią wymogów formalnych do wzięcia udziału  

w konkursie, będą odrzucone. 

5. Osoby, których dokumenty aplikacyjne  zostaną odrzucone nie będą informowane. 

6. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału    

    dokumentów.    

7. Komisja wyłoni kandydata na Dyrektora Gminnego Żłobka w Lipiu  i przedstawi ją 

Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję. 

8. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata. 

9. Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacje o wynikach 

naboru będą zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipie oraz 

na tablicy ogłoszeń. 

                                                                                                                    Wójt Gminy  

                                                                                          /-/ mgr Bożena Wieloch  
 


