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Łańcut, 2018-10-11 
 
NABÓR KADRY DO PROJEKTU  
„Zintegrowane przedszkolaki” – placówki przedszkolne w Albigowej i Kraczkowej.  
 
 
Stanowisko:  
Nauczyciel języka angielskiego 
Zatrudniający:  
Przedszkole „Jas i Małgosia” Ewa Pilawa 
37-100 Łańcut, ul. 3-go Maja 25 
Miejsce pracy: Praca w dwóch nowych placówkach Przedszkola w Albigowej (37-122 Albigowa 
300) i Kraczkowej (37-124 Kraczkowa 1125). 
Termin składania dokumentów:  
19.10.2018r do godz. 12.00 
Nabór prowadzony w związku z realizacją projektu ramach projektu pt. „Zintegrowane 
przedszkolaki” nr: RPPK.09.01.00-18-0054/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  
Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,  
Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, 
nr umowy o dofinansowanie RPPK.09.01.00-18-0054/16-00 z dn. 05.07.2017r. 
 
Przedszkole „Jas i Małgosia” Ewa Pilawa poszukuje:  
Nauczyciela języka angielskiego 
wymiar czasu pracy: 40 godzin /na 2 przedszkola  
(20 godz./1 przedszkole, średnio: 2xtyg po 1godz x 3 m-ce /1 przedszkole) 
liczba stanowisk: 1  
umowa zlecenie na czas określony (październik-grudzień 2018roku)  
 
I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE dla kandydata/ kandydatki:  

A. Osoba nie jest powiązana osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

B. Posiada wykształcenie wyższe oraz uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku 
nauczyciela języka angielskiego. 

C. Posiada doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela języka angielskiego z dziećmi  
w wieku przedszkolnym min. 1 rok. 

D. Posiada umiejętność obsługi pakietu MS OFFICE. 

E. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela języka 
angielskiego. 

F. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych. 

G. Osoba nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie. 

 

II. WYMAGANIA DODATKOWE dla kandydata/kandydatki:  
A. Umiejętność pracy ze zróżnicowaną wiekowo grupą dzieci. 

B. Samodzielność, sumienność i kreatywność. 

C. Wysokie umiejętności komunikacyjne 

D. Prawo jazdy kat. B. (mobilność do przemieszczania pomiędzy placówkami przedszkolnymi 
– dojazd na zajęcia w cenie oferty). 
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E. Jest dyspozycyjna dla Zamawiającego do optymalnego ułożenia harmonogramu 
realizowania usługi.  

 

III. OPIS GŁÓWNYCH WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI 

A. Realizacja zadań/czynności będzie oparta o podstawę programową wg. MEN. W ramach 
zajęć z j. angielskiego dzieci: nabywają wiedzę i umiejętności posługiwania się językiem 
angielskim. W trakcie zajęć grupowych uczą się słownictwa, prostych zdań, rymowanek, 
wierszyków, piosenek. 

 
IV. PISEMNE ZGŁOSZENIE POWINNO ZAWIERAĆ: 

A. CV - curriculum vitae. 

B. Kserokopie dokumentów potwierdzanych kwalifikacje. 

C. Zaświadczenie potwierdzające staż pracy. 
D. Formularz ofertowy – załącznik 1 

E. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 2) 

F. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (załącznik 3) 

G. Oświadczenie o niekaralności (załącznik 4) 
H.  Oświadczenie o stanie zdrowia (załącznik 5). 

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Przedszkola „Jas i Małgosia” Ewa 
Pilawa w Łańcucie(37-100) ul. 3-go Maja 25 w zaklejonej kopercie z dopiskiem:  
Nauczyciel języka angielskiego – projekt „Zintegrowane Przedszkolaki”  
do dnia 19.10.2018 r. godz. 12.00  
 
Dokumenty, które wpłyną do Przedszkola „Jaś i Małgosia” po określonym w ogłoszeniu terminie 
nie będą rozpatrywane. 
Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną 
telefonicznie powiadomieni o terminie miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.  

 
 
 
 
 
         Dyrektor Przedszkola 
 
                  Ewa Pilawa 
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia – nauczyciel języka angielskiego 

 

FORMULARZ OFERTY 

W odpowiedzi na ogłoszenie w zakresie naboru kadry do projektu z dnia 11.10.2018r. dotyczące 

przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolach w Albigowej (pod adresem: 37-122 

Albigowa 300) i Kraczkowej (pod adresem: 37-124 Kraczkowa 1125) w ramach projektu pt. 

„Zintegrowane przedszkolaki” nr: RPPK.09.01.00-18-0054/16-124), woj. podkarpackie, składam 

poniższa ofertę: 

 

1. Nazwa i adres WYKONAWCY 

 

Imię i nazwisko                                …………………………………………………………………… 

Adres:                   …………………………………………………………………… 

Tel / e-mail:                   …………………………………………………………………… 

2.  Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

(1) Nazwa 

usługi:  

(2) Cena jednostkowa brutto za 1 

godzinę (zł) 
(3) Liczba godzin  

w całym okresie 

realizacji zamówienia 

(4) Całkowita cena ofertowa 

brutto (w zł) 

(2) X (3) = (4) 

 

Usługa języka 

angielskiego 

 

………………….….  

(słownie: …………………………zł) 

 

 

40 godzin 

 

………………….…. 

(słownie: ………………………………zł) 

 

3. Oświadczam, że: 

A. Posiadam wykształcenie wyższe 

B. Posiadam ………..  letnie doświadczenie w pracy, na stanowisku nauczyciel języka 

angielskiego z dziećmi w wieku przedszkolnym. 

C. Posiadam umiejętność obsługi pakietu MS OFFICE. 

D. Jestem w stanie zrealizować wymaganą przez Zamawiającego ilość godzin  

w wymiarze 40 godzin. 

4. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są aktualne i prawdziwe. 

5. Oświadczam, iż w cenie oferty uwzględniłem/-łam wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu 

oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).  

 

 

 

………………..……………………  ……………………….………………………   
(miejscowość, data)                                                                                                                    (podpis osoby uprawnionej ) 
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia – nauczyciel języka angielskiego 

 

…...………………………………………..  

 

……………………………………………. 

Dane teleadresowe Wykonawcy  

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

Przystępując do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego  

w przedszkolach w Albigowej (pod adresem: 37-122 Albigowa 300)  i Kraczkowej (pod adresem:  

37-124 Kraczkowa 1125), woj. podkarpackie. 

 

ja, niżej podpisany  

 

………………………………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko Wykonawcy)  

 

działając w imieniu własnym  

 

oświadczam, że:  

 

Nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy przyjęciu, iż przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wynajmującego a Wynajmującym polegające w szczególności na: 

 

a)Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 

b)Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

 

c)Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

 

d)Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia 

opieki lub kurateli. 

 

  

 

 

 

 

........................................................................................................  

             / czytelny podpis osoby składającej oświadczenie / 
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Załącznik nr 3 do ogłoszenia – nauczyciel języka angielskiego 

 

…...………………………………………..  

 

……………………………………………. 

Dane teleadresowe Wykonawcy  

 

OŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH 

Przystępując do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego  

w przedszkolach w Albigowej (pod adresem: 37-122 Albigowa 300)  i Kraczkowej (pod adresem:  

37-124 Kraczkowa 1125), woj. podkarpackie. 

 

ja, niżej podpisany  

 

 

………………………………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko Wykonawcy)  

 

działając w imieniu własnym  

 

oświadczam, iż:  

 

posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. 

 

Oświadczenie składam pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego: 

“Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3”. 

 

 

 

 

........................................................................................................  

  / czytelny podpis osoby składającej oświadczenie / 
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Załącznik nr 4 do ogłoszenia – nauczyciel angielskiego 

 

…...………………………………………..  

 

……………………………………………. 

Dane teleadresowe Wykonawcy  

 

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI 

Przystępując do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego  

w przedszkolach w Albigowej (pod adresem: 37-122 Albigowa 300)  i Kraczkowej (pod adresem:  

37-124 Kraczkowa 1125), woj. podkarpackie. 

 

ja, niżej podpisany  

 

 

………………………………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko Wykonawcy)  

 

działając w imieniu własnym  

 

oświadczam, że:  

 

nie byłam(em) skazana(ny) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

Oświadczenie składam pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego: 

“Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3”. 

 

 

 

........................................................................................................  

  / czytelny podpis osoby składającej oświadczenie/ 
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Załącznik nr 5 do ogłoszenia – nauczyciel angielskiego 

 

 

…...………………………………………..  

 

……………………………………………. 

Dane teleadresowe Wykonawcy  

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 

Przystępując do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego  

w przedszkolach w Albigowej (pod adresem: 37-122 Albigowa 300)  i Kraczkowej (pod adresem:  

37-124 Kraczkowa 1125), woj. podkarpackie 

 

ja, niżej podpisany  

 

 

………………………………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko Wykonawcy)  

 

działając w imieniu własnym  

 

oświadczam, że:  

 

mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie usługi nauczyciela języka angielskiego – praca  

z dziećmi w przedszkolach w Kraczkowej i Albigowej. 

 

Oświadczenie składam pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego: 

“Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3”. 

 

 

........................................................................................................  

  / czytelny podpis osoby składającej oświadczenie / 

 


