
Ogłoszenie 

 
Żłobek Miejski „Reksio” w Częstochowie ogłasza nabór na stanowisko pracy  

młodszej opiekunki/młodszego opiekuna 
  
MIEJSCE PRACY: 2 stanowiska w Żłobku z siedzibą przy Al. Armii Krajowej 66a, z filią przy  

ul. Sportowej 34a 

 
WYMIAR CZASU PRACY: 1 etat 

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę  

WYMAGANE KWALIFIKACJE:   

1. Opiekunką może być osoba posiadająca kwalifikacje:  

 pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, 

nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga 

społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego  

 lub która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne 

wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego 

dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju  i kształcenia lub 

psychologia wychowawcza  

 lub posiada co najmniej wykształcenie:  wyższe na dowolnym kierunku, którego program 

obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem  

i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz 

umiejętności  

• lub średnie lub średnie branżowe oraz:   
- co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3  

- lub przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła  

280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, 

polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna.  

  
2. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez 

okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana 

jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80 godzinne szkolenie  

w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.   
 
WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:   

• znajomość - Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
• bardzo dobry kontakt z dziećmi 
• chęć nauki i podnoszenia swoich kwalifikacji   
• odpowiedzialność, cierpliwość, komunikatywność, kreatywność, elastyczność 
• umiejętność pracy w grupie 
• zdolności organizacyjne 

  

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:   

• zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom 
• zaspokajanie potrzeb dzieci i ich usamodzielnianie 
• wspomaganie rozwoju dzieci 
• pomoc przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych, takich jak: przewijanie dzieci, 

wysadzanie, układanie do snu, karmienie itp.   

• utrzymywanie w należytym stanie i czystości sprzętu, zabawek i bielizny grupy dziecięcej 

• nakrywanie do stołu, porcjowanie posiłków, pomoc podczas karmienia dzieci; codzienne 

słanie leżaków oraz zmiana bielizny pościelowej 



• pomoc w organizowaniu dzieciom wypoczynku na świeżym powietrzu 
• pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci  
• prowadzenie wymaganej dokumentacji  
• dbanie o porządek i wystrój a także wyposażenie pomieszczeń żłobka 
• przestrzeganie warunków sanitarno – epidemiologicznych oraz przepisów bhp i p.poż. 
• znajomość zasad i metod pracy, rzetelne wykonywanie obowiązków 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:   

• CV ze zdjęciem wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym 
(zgodnie z RODO) 

• list motywacyjny 
• kserokopie referencji, świadectw pracy, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe 

• zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy w żłobku  

• oświadczenie, że kandydatka nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw 

na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym 

• oświadczenie, że kandydatka nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne 

przestępstwo umyślne 

• zaświadczenie o odbyciu szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej 
• kserokopia aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych 
  

Rekrutacja pracowników trwa od 06.10.2021r. do 15.11.2021r. 
  

Aplikacje należy składać w zamkniętej kopercie w Żłobku Miejskim „Reksio” w Częstochowie od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30 w wyżej wyznaczonym terminie.  

 

Na kopercie należy zamieścić opis: Aplikacja na stanowisko młodszej opiekunki dziecięcej. 
  
Informujemy, że dokumenty niekompletne oraz złożone w nieodpowiedniej formie nie będą 

podlegały rozpatrzeniu.   

 

Kandydaci/kandydatki, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę 

kwalifikacyjną i zajęcia praktyczne.   
  

O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby te zostaną poinformowane telefonicznie. 

Odmowa udziału w rozmowie kwalifikacyjnej lub nieusprawiedliwiona nieobecność spowoduje 

pozostawienie oferty bez rozpatrzenia.  
   
Informacja o końcowym wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego „Reksio” w Częstochowie.  
  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Częstochowa, dnia …………………….……… 

  
…………………………………………………  
                   (imię i nazwisko )  

  

  

Klauzula Informacyjna    

                                                                                               
 (na podstawie art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych ) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016r., Nr 119, s. 1) , w skrócie „RODO”) 
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Miejski „Reksio” w Częstochowie z siedzibą 

przy Al. Armii Krajowej 66a, z filią przy ul. Sportowej 34a, 42-200 Częstochowa reprezentowanym przez 

Dyrektora Elżbietę Gajos.  
2. Wszelkie pytania w sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Danych  

Osobowych na adres Żłobek Miejski „Reksio” w Częstochowie Al. Armii Krajowej 66a, 42-200        

Częstochowa lub poprzez adres e-mail: iod.zlobek@czestochowa.pl   
3.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze 

stosunków pracy, na podstawie art. 6 ust. 1pkt c RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).   
4.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym 

okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie 

z odrębnymi przepisami.   
5.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
6.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych 

do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa .  
7.  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi  
     Pani/Pan , że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.  
8.  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
9.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nie przekazanie spowoduje 

niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.  

                                                                                                            
                        Przyjmuję do wiadomości                                           

                                                                                               

…………………………………………………………  
                                                                                                       (czytelny podpis/imię i nazwisko)  

  

  

  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie  

w Żłobku Miejskim „Reksio” z siedzibą przy Al. Armii Krajowej 66a, z filią przy ul. Sportowej 34a  

w Częstochowie na potrzeby związanie z rekrutacją.  
Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz, że zostałam/em poinformowana/y  

o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania 

zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.  

  

                                                                                                                         

…………………………………………………………  
                                                                                                       (czytelny podpis/imię i nazwisko)  


