
Zarządzenie nr 117/2020 

Wójta Gminy Kroczyce 

z dnia 5.10.2020r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko  

Dyrektora Gminnego Żłobka „Bajeczkowo” w Kroczycach 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U.z 2020 poz.713), art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach 

samorządowych (t. j. Dz.U. z 2019 poz.1282 ze zm,) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 

roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2020 poz.326) zarządzam co następuje. 

§ 1 

Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka „Bajeczkowo” w Kroczycach. 

§ 2 

Warunki przystąpienia do konkursu oraz wymagania, jakie musza spełniać kandydaci na stanowisko 
Dyrektora Gminnego Żłobka „Bajeczkowo” określa ogłoszenie o naborze stanowiące załącznik nr 1 
do niniejszego zarządzenia. 

§ 3 

Kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka „Bajeczkowo” wyłoni komisja konkursowa, 
która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem. 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia Wójta Gminy Kroczyce  
nr 117/2020 z dnia 5.10.2020r. 

 

1. Nazwa i adres jednostki 

Gminny Żłobek „Bajeczkowo”, ul Kościuszki 29, 42-425 Kroczyce 

2. Stanowisko 

Dyrektor Gminnego Żłobka „Bajeczkowo” w Kroczycach, wymiar etatu – 1/2 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodne z opisem stanowiska, ze 
wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe. 

Wymagania niezbędne: 

1) posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi 
albo co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia 

w pracy z dziećmi – preferowane profesjonalne placówki np. żłobki, kluby dziecięce, 
przedszkola,  

2) obywatelstwo polskie, 

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

4) nieposzlakowana opinia, 

5) brak pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz brak zawieszenia lub ograniczenia władzy 
rodzicielskiej, 

6) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został 
nałożony tytułem wykonawczym lub zatwierdzony przez sąd, 

7) rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi, 

8) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

9) niefigurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z 
dostępem ograniczonym, 

10) znajomość przepisów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy o finansach 
publicznych, zasad funkcjonowania gminnych jednostek budżetowych, ustawy o 
samorządzie gminnym i ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów prawa pracy, 
BHP, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy prawo zamówień 
publicznych, przepisów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości samorządowych 
jednostek budżetowych, 

11) umiejętność kierowania pracą zespołu i szybkiego podejmowania decyzji, zdolności 
organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, odporność na stres, inicjatywa i 
dynamika w działaniu. 



Wymagania dodatkowe: 

1) znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł 
finansowania zadań i projektów, 

2) gotowość do podnoszenia kwalifikacji, 

3) biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych, 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku 

1) kierowanie działalnością żłobka, reprezentowanie go na zewnątrz oraz realizacja zadań 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz statutu żłobka, 

2) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach zgodnie z delegacjami 

ustawowymi oraz przyznanymi upoważnieniami w sprawach z zakresu działania żłobka, 

3) nadzór merytoryczny i organizacyjny nad realizacją zadań żłobka, zapewnienie 

prawidłowego funkcjonowania żłobka, 

4) inicjowanie i wdrażanie działań mających na celu pozyskiwanie środków 
pozabudżetowych na projekty związane z realizacją zadań żłobka, 

5) współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami w celu 
realizacji zadań jednostki, 

6) ustalanie i zatwierdzanie planów działalności żłobka, 

7) wykonywanie zadań w zakresie zwierzchnika służbowego nad zatrudnionym 

pracownikami jednostki,  

8) zarządzanie powierzonym mieniem, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym 
zabezpieczeniem majątku. 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku 

1) Stanowisko: Dyrektor 

2) Miejsce pracy: Gminny Żłobek „Bajeczkowo”, ul. Kościuszki 29, 42-425 Kroczyce 

3) Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu, umowa o pracę 

4) Praca przy monitorze ekranowym 

5) Wynagrodzenie: ustalone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 15 maja 2018r. (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 936 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 117/2011 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 
30.12.2011r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia 
kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych. 

6) W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w 
tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 
ustawy pracownikach samorządowych, obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o 
której mowa w art. 19 ww. ustawy. 



6. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%. 

Nie dotyczy 

7. Wymagane dokumenty 

1) Koncepcja funkcjonowania nowoutworzonego żłobka 

2) CV oraz list motywacyjny 

3) kwestionariusz osobowy 

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 

5) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe 

6) pisemne oświadczenia kandydata: 

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw 
publicznych, 

- o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz brak zawieszenia lub ograniczenia 
władzy rodzicielskiej, 

- o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został 
nałożony tytułem wykonawczym lub zatwierdzony przez sąd 

- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

- o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem finansami publicznymi, 
o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 

- o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania przedmiotowego stanowiska; 

- że kandydatowi nie są znane okoliczności mogące mieć wpływ na jego nieposzlakowaną 
opinię, 

- że kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców na Tle Seksualnym z 
dostępem ograniczonym, 

- o fakcie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z 
oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, 

- o rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi; 

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy wyłącznie sytuacji, 

jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne 



kategorie danych) lub dane osobowe wykraczające poza dane określone w art. 22 (1) 
Kodeksu Pracy. Zgoda na ich przetwarzanie może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych może przyjąć 

brzmienie: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w uzasadnieniu 
przystąpienia do konkursu oraz załączonych do niego dokumentach, w celu realizacji 
procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli 
informacyjnej, w tym z informacją o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 
poprawiania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie oraz, że 
podanie danych było dobrowolne.” 

      …………………………………………….. 
       Podpis kandydata  

7) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 
ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych jest obowiązany do 
złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie 
podpisane, a w przypadku złożenia kserokopii dokumentów powinny być one potwierdzone 
przez kandydata za zgodność z oryginałem. Na żądanie organu prowadzącego placówkę, 
kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. 

8. Informacje o terminie i miejscu składania ofert 

Ofertę należy złożyć w terminie do 19.10.2020r. do godz.15.30 w kancelarii Urzędu Gminy 

Kroczyce, ul Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce w zamkniętej kopercie, z podaniem 
imienia i nazwiska, adresu zwrotnego oraz z dopiskiem  

„Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka „Bajeczkowo” w Kroczycach”. 

W przypadku oferty przesyłanej pocztą lub kurierem decyduje data wpływu oferty do UG 
Kroczyce. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane 
i zostaną odesłane na wskazany na kopercie adres. 

9. Informacja o dopuszczeniu składania ofert w postaci elektronicznej 

Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej. 

10. Informacja o sposobie powiadomienia kandydata o terminie i miejscu przeprowadzenia 

postępowania konkursowego 

Komisja konkursowa dokona oceny ofert. Pierwszy etap będzie oceną formalną, drugi 
merytoryczną. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę 
kwalifikacyjną, w trakcie której przedstawią koncepcję funkcjonowania żłobka oraz 
odpowiedzą na pytania komisji weryfikujące wiedzę. Powiadomienie kandydatów nastąpi co 
najmniej dwa dni przed terminem prezentacji.  

 



W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających 
wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, 
których przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata. 

Wyniki konkursu będą zamieszczone na BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Kroczyce. 

11. Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Gminy 

Kroczyce 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informujemy, iż: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Kroczyce  z siedzibą w 
Kroczycach, ul. Batalionów Chłopskich 29. 
2. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować się pod adresem e-

mail: iod@kroczyce.pl  z inspektorem ochrony danych. Osoby niekorzystające z poczty 
elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie pod nr 34 315-21-50 ÷ 5 
wew. 25 lub osobiście do protokołu w  biurze podawczym Urzędu Gminy Kroczyce.  

Wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne 
do sposobu udzielenia odpowiedzi. 

3. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu rekrutacji pracowników  
4. Dane przetwarzane są na podstawie: 
a. art. 22

1
 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 

b. art. 6, art. 11, art. 13, art. 14, art. 15 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych, 
c. pisemnej zgody Kandydata. 

5. Dane osobowe wykorzystujemy również w celu: 
a. sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami Urzędu – w tym celu 

prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do 

korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo 
nie podać danych bez żadnych konsekwencji prawnych, a ich podanie jest traktowane jak 

zgoda na ich wykorzystanie, 

b.  realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w 
związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w 
oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy 
o samorządzie gminnym. 
c. dane osobowe są nam również niezbędne do zapewnienia dostępu do informacji o 
stanie załatwienia spraw, do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie do informacji 
publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e 

d. zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy – w takim 

przypadku, niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie. 
6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie Urząd Gminy Kroczyce oraz 
inne podmioty, jeżeli przepis prawa nakłada na Wójta Gminy Kroczyce obowiązek 
udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych. 
7. Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z 
przepisów szczególnych, 



8. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest:  

Urząd Ochrony Danych Osobowych  

ul. Stawki 2  

00-193 Warszawa 

 

Wójt Gminy Kroczyce 

inż. Stefan Pantak 


