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poszukuje osoby: 

 

INSTRUKTOR GIMNASTYKI  

Ilość godzin:1 godzina tygodniowo (52 godziny w okresie realizacji projektu) 
   
Miejsce: Punkt Przedszkolny w Rzędzinach 
Godziny otwarcia: poniedziałek- piątek -13.30 – 18.30 

                                   

2. Umowa cywilno-prawna ( umowa –zlecenia ) zawarta zostanie na okres od dnia                   
13 września 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 

3. Wymagania niezbędne: 

1) wykształcenie określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 
marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 
określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających 
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U Nr 50, 
50 poz.400),    

3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 
4) dobry stan zdrowia. 

 
Wymagane dokumenty  
 
1) Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV). 
2) List motywacyjny. 
3) Kwestionariusz osobowy. 
4) Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie  

i kwalifikacje. 
 

   
 



                                                                           

                                                                                                                                                                   
   
 

Zakres zadań do wykonania – prowadzenie zajęć z dziećmi z zakresu gimnastyki oraz 

ścisła współpraca z nauczycielem wychowania przedszkolnego. 

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 03 września 2010 r. do godziny 
15.00 pod adresem: 

Urząd Gminy, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra 
 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „ Instruktor gimnastyki ” 
                                                                           

 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  

(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane  

i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 

Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926 z późniejszymi zmianami.”. 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 091 311 36 18 – Koordynator projektu 
Małgorzata Redak. 

Informacje o dokonaniu wyboru złożonej oferty zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej pod adresem: www.bip.dobraszczecinska.pl  

   
 
        Wójt Gminy Dobra 
               Teresa Dera  
          …………………………………………….. 
                  (podpis Kierownika jednostki) 
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