
                                                                                                                             

 

 

         
 

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO INSTRUKTORA RYTMIKI  

w ramach realizacji projektu: ,,Pierwszy żłobek samorządowy w Gminie Rzekuń’’ nr RPMA.08.03.01-
14-d247/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego, 

Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę  
nad dziećmi dl lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej, 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 

Informacja o warunkach pracy 

Miejsce świadczenia pracy: Placówka Żłobka Samorządowego w miejscowości Rzekuń z siedzibą pod 
adresem: ul. Nowa 12 ,07-411 Rzekuń. 

Stanowisko: Instruktor rytmiki i zajęć umuzykalniających 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie na wykonanie zajęć zgodnie z harmonogramem:  

(1 zajęcia = 10 min.) 2 grupy dzieci po 24 i 23 dzieci, w okresie:  

od 26.10.2020 r. do 31.12.2020 r.  

120  zajęć po 10 min dla każdej z grup = 240 zajęć  

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  

12 zajęć w miesiącu dla każdej z grup = 289 zajęć  

od 01.01.2022 r do 16.02.2022r.  

12 zajęć w miesiącu dla każdej z grup= 48zajęć 

Okres zatrudnienia: od dnia podpisania umowy do 16.02.2022 r. w ramach ww. projektu,  
z możliwością przedłużenia po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu.  

Termin składania dokumentów aplikacyjnych: do dnia 20.10.2020 r. do godz. 15:00. 

Miejsce składnia dokumentów aplikacyjnych: Placówka Żłobka Samorządowego w miejscowości Rzekuń  
z siedzibą pod adresem: ul. Nowa 12 ,07-411 Rzekuń , pokój Biuro Projektu  ,,Pierwszy żłobek samorządowy 
w Gminie Rzekuń’’ nr RPMA.08.03.01-14-d247/19. 

 

 

 

 



  Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria:  
 

  I. Wymagania konieczne  

Posiadanie kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć muzyki 
przedszkolach tudzież żłobku. w przedszkolach (wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem 
MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575.). 

II. Wymagania dodatkowe: 

 
1. Aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych, 
2. Zaświadczenie o niekaralności, 
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku, 
4. Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, cierpliwość, wyrozumiałość, kreatywność, 

zdolność empatii, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy  
z dzieckiem do lat 3. 

5. Wiedza z zakresu psychologii rozwoju małego dziecka, 
6. Znajomość zagadnień z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, 
7. Znajomość podstaw pielęgnacji małego dziecka, 
8. Zdolności manualne, (mile widziane zdolności muzyczne), 
9. Wysoka kultura osobista, 
10. Umiejętność pracy w zespole, 
11. Sumienność i zaangażowanie, 
12. Odporność na stres, 
13. Cierpliwość, 
14. Komunikatywność.  

 
    Zakres obowiązków na stanowisku 

1. Prowadzenie zajęć z rytmiki w dwóch grupach w cyklach 10 minutowych.  
W formie i metodami dostosowanymi do wieku i potrzeb  odbiorców. Zajęcia z dziećmi 2 i 3 
latkami.  

2. Bieżąca współpraca z rodzicami dzieci. 
3. Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań. 
4. Dobór pomocy dydaktycznych i edukacyjnych oraz przygotowywanie materiałów 

dydaktycznych do zajęć. 
5. Dbanie o ład i porządek w przydzielonej sali. 
6. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej. 
7. Prowadzenie dokumentacji projektowej nauczyciela zgodnie z wytycznymi Koordynatora 

projektu. 
8. Zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do środowiska domowego.  
9. Prowadzenie wymaganej dokumentacji. 
10. Znajomość i przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka, oraz ustawy z dnia 4 lutego 2011r.               

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 poz.409 z późn. zm.) 



11. Zachowanie wysokiej kultury osobistej, godne reprezentowanie placówki. 
12. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Żłobku Samorządowym w Rzekuniu  

oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 
 
    Wymagane dokumenty aplikacyjne 
 

1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i opatrzony 
klauzulą : ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w ramach projektu  
pt.: ,,Pierwszy żłobek samorządowy w Gminie Rzekuń’’ nr RPMA.08.03.01-14-d247/19;  

2. List motywacyjny; 
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe  

do podjęcia przedmiotowego stanowiska pracy; 
4. Kserokopie świadectw pracy; 
5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie- wg. wzoru określonego  

w zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r.   
(DZ.U Nr 115 poz.971); 

6. Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.  
 
    Klauzula informacyjna w związku z RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 
1. administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Wójt Gminy Rzekuń adres:  

ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń; 
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować  

w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:  
rzekun@rzekun.pl; 

3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków  
i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie 
prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników  
są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a także ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych; 

4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, w ramach realizacji projektu 
pt.: ,,Pierwszy żłobek samorządowy w Gminie Rzekuń’’ nr RPMA.08.03.01-14-d247/19 na podstawie 
przepisów prawa i zawartej umowy na realizację ww. projektu, a także na rzecz podmiotów, z którymi 
administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, 
dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu 
ochrony danych osobowych); 

5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej; 

6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 



1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko 
pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru; 

2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne 
stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne 
stanowisko pracy; 

4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. 
 

 O spełnieniu wymogów formalnych i terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani 
telefonicznie. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rzekuniu. 

 Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


