
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO: 

WOŹNEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 4 W ZŁOTOWIE 
 

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie 

ogłasza nabór na wolne stanowisko: WOŹNEGO  

w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Złotowie, przy ulicy Królowej Jadwigi 54 w Złotowie: 

 

I. Wymagania niezbędne: 

1. wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, 

2. doświadczenie w pracy w ww. stanowisku, 

3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku, 

4. nieposzlakowana opinia, 

5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 

6. niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu 

terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub karno – skarbowe  

i przestępstwa popełnione umyślnie. 

 

II. Wymagania dodatkowe: 

1. odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, cierpliwość, 

2. umiejętność radzenia sobie ze stresem, 

3. umiejętność pracy w zespole, 

4.  umiejętność szybkiego reagowania w rudnych sytuacjach, dyspozycyjność, 

odpowiedzialność, rzetelność, 

5. zdolność racjonalnego planowania czasu pracy. 

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

1. wykonywanie prac konserwatorskich i naprawczych na terenie przedszkola, 

2. sprawowanie kontroli nad sprawnością sprzętu, naprawa urządzeń oraz sprzętu  

w przedszkolu, 

3. dbałość o ład i porządek na terenie wszystkich pomieszczeń przedszkola, 

4. sprawowanie opieki nad całością sprzętu oraz urządzeniami instalacyjnymi  

w przedszkolu, 

5. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem budynku oraz placu zabaw, 

6. utrzymywanie w czystości oraz należytego porządku w obrębie budynku 

przedszkola, 

7. przestrzeganie przepisów BHP, regulaminów, 

8. współpraca z pozostałym personelem w celu zapewnienia sprawnej organizacji 

pracy i maksymalnie dobrych warunków pobytu dzieci, 

9. realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu przedszkola. 

 

IV. Warunki pracy: 

1. wymiar czasu pracy –  etat 3/4 woźny ( 30 h, na zastępstwo), 

2. miejsce pracy: Publiczne Przedszkole nr 4 w Złotowie, ul. Królowej Jadwigi 54, 

77-400 Złotów, 

3. termin rozpoczęcia pracy: 1 lutego 2021r. 



V. Wymagane dokumenty (kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z 

oryginałem): 

1. życiorys (CV), 

2. list motywacyjny, 

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (stanowiący 

Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), 

4. kopie świadectw pracy, 

5. kopie dokumentów potwierdzający poziom wykształcenia i posiadanych 

kwalifikacji zawodowych, 

6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. 

zaświadczenia o dodatkowych kursach), 

7. oświadczenie kandydata (stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia), 

a. o nieposzkalowanej opinii, 

b. o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym 

stanowisku, 

c. o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 

publicznych, 

d. o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych do celów rekrutacyjnych, 

e. o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko 

mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji 

państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności 

dokumentów lub karno – skarbowe i przestępstwa popełnione umyślnie, 

f. o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle 

Seksualnym z dostępem ograniczonym. 

8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji. (Załącznik nr 3 

do niniejszego ogłoszenia) 

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów: 

ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa, wypełnione i podpisane 

dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną w formie skanu na adres: 

p4@przedszkola-zlotow.pl w tytule wpisując: 

„Nabór na stanowisko woźnego  

w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Złotowie”  

 

                              w terminie:  do dnia 27 stycznia 2021r. 
Oferty niekompletne, lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą 

rozpatrywane. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomienie  

o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu- 67 263 27 05 
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko woźnego  

w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Złotowie 

KWESTIONARIUSZ DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ  

O ZATRUDNIENIE 

1. Imię (imiona) i nazwisko ……………………………………………………………….…….. 

2. Data i miejsce urodzenia …………………..…………………………………………….…… 

3. Dane kontaktowe …………………………………………………………………………….. 

                                          (wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)  

4. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na 

określonym stanowisku) ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

………………………………………………………………………………………………….. 

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy) 

 

5. Kwalifikacje zawodowe (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju 

lub na określonym stanowisku) ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności) 

 

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy 

określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 

 

7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów 

szczególnych …………………...………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………    …………………………………… 



            (miejscowość i data)       (podpis osoby ubiegającej się  

                              o zatrudnienie 

 
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko woźnego  

w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Złotowie 

 

 

……………………….., dnia ……………. 

 

OŚWIADCZENIE 

kandydata na stanowisko woźnego 

 

Ja, niżej podpisana/-y …………………………………………………………………………... 

zamieszkała/-y …………………………………………………………………………………. 

świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 KK za składanie fałszywych  

zeznań 

oświadczam, że: 

a. posiadam nieposzkalowaną opinię, 

b. mój stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wskazanym stanowisku, 

c. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych, 

d. zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych do celów rekrutacyjnych, 

e. nie posiadam prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko 

mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji 

państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów 

lub karno – skarbowe i przestępstwa popełnione umyślnie, 

f. nie figuruję w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym  

z dostępem ograniczonym. 

 

 

…………………………………… 

                                                                                                     (czytelny podpis) 

 

  



 

 

Złotów, dn. …………………………………………… 

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko woźnego  

w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Złotowie 

 

 

 

 

ZGODA  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W PROCESIE REKRUTACJI 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zwykłych (art. 4 ust. 1 RODO) 

i wrażliwych (art. 9 RODO) w procesie rekrutacji  

 

prowadzonej przez Publiczne Przedszkole Nr 4 w Złotowie 

 

na stanowisko   woźnego 

 

 

 

Oświadczam, że przekazuję moje dane dobrowolnie.  

 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach, w tym:  prawie 

do prawie do wglądu do treści danych oraz możliwości ich sprostowania, cofnięcia zgody 

na przetwarzanie danych, wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, 

wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi go prezesa UODO.  

 

  

 

 



……………………………………………………………… 

                podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, 

dotycząca ochrony danych osobowych: 

 

W związku z realizacją wymogów 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 RODO)  

Informujemy, co następuje 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Publiczne Przedszkole Nr 4 w Złotowie  

ul. Królowej Jadwigi 54,  77-400 Złotów   

tel: 67 263 27 05 , email: p4@przedszkola-zlotow.pl 

Inspektorem ochrony danych  jest: 

Alicja Mendyk, ul. Łowiecka 1, 77-400 Złotów, tel: 500 329 056, e-mail: am-iod@wp.pl  

Do inspektora ochrony danych można zwracać się z pytaniami dotyczącymi sposobu i zakresu 

przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z działaniem Publicznego Przedszkola Nr 

4 w Złotowie.   

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:  

 obowiązujące przepisy prawa – w szczególności kodeksu pracy   

 zawarte umowy 

 udzielona przez Państwa zgoda 

Cele przetwarzania danych osobowych:  

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów związanych ze stosunkiem pracy 

łączącym Państwa z Publicznym Przedszkolem Nr 4 w Złotowie.  

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być :  

 podmioty współpracujące z Publicznym Przedszkolem Nr 4 w Złotowie uprawnione 

do uzyskania danych osobowych w oparciu o zawarte umowy.  

 Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie, Urząd Miejski w Złotowie 

mailto:p4@przedszkola-zlotow.pl
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 Organy państwowe działające na podstawie odrębnych przepisów prawa – np. organy ścigania – 

Policja, Prokuratura, sądy itp. 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich Pana/Pani dane osobowe nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.  

Okres przechowywania danych osobowych: Państwa dane osobowe będą przechowywane 

przez okres niezbędny  w procesie rekrutacji na wolne stanowisko w Publicznym Przedszkolem 

Nr 4 w Złotowie, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Państwu następujące 

uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, 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; 

  mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 

rozporządzenia RODO. 

Charakter wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem  przeprowadzenia procesu rekrutacji 

na wolne stanowisko w  Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Złotowie.  

 


