Publiczne Przedszkole Samorządowe w Blizanowie Drugim ogłasza
nabór na stanowisko dwóch nauczycieli na rok szkolny 2019/2020 do
oddziałów utworzonych w ramach projektu pn. „Lepsza jakość
i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym samorządowym
przedszkolu w Blizanowie”

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Blizanowie Drugim ogłasza nabór na stanowisko
dwóch nauczycieli do oddziału utworzonego w ramach projektu pn.

„Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym samorządowym przedszkolu
w Blizanowie”

Nabór na stanowisko dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego, w wymiarze
pełnego etatu oraz z możliwością podjęcia studiów podyplomowych i kursów w ramach
realizowanego projektu. O wyżej wymienione stanowisko mogą ubiegać się osoby, które
posiadają wykształcenie pedagogiczne uprawniające do pracy z dziećmi objętymi
wychowaniem przedszkolnym, zgodnie z kwalifikacjami wskazanymi w przepisach
prawa oświatowego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 7511090
Podanie o pracę, CV ze szczegółowym przebiegiem kariery zawodowej należy składać
w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Blizanowie,
Blizanów Drugi 56, w dniach od 08.07.2019r. do 15.07.2019r. w godzinach od 8.00 do 15.00

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: 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 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016r., poz.922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
Samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902).
Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.05.2016r., L 119/1)
Ramy czasowe zatrudnienia w ramach projektu – to okres od 01.09.2019r. do 31.08.2020r.
Okres trwałości projektu – to co najmniej 2 lata od momentu zakończenia realizacji projektu.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.
Celem projektu jest wyrównanie szans rozwojowych dzieci 3 i 4 letnich na terenie Gminy
Blizanów.
Dofinansowanie do projektu z UE wynosi 213.753,99 zł

