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Bielsko Biała, 28.02.2019r. 

 
EUROPEJSKIE PRZEDSZKOLE FIGLARZ S.C. 

DOROTA KONIECZNA-GOWOROWSKA, MAREK KONIECZNY,  
ŁUKASZ KONIECZNY 

ul. Cieszyńska 434; 43-382 Bielsko Biała 
 
 

w związku z realizacją projektu pn. „Otwieramy okno na świat - wyrównywanie szans,  
edukacja otwarta na inne kultury i sposoby życia” współfinansowanego ze środków RPO WSL 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Poszukuje osób na: 
 

- Stanowisko: Wychowawca nowo utworzonej grupy przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat 
 - Wymagane wykształcenie: wyższe pedagogiczne, 
 - Min. 1 rok doświadczenia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
 - Min. 1 rok doświadczenia w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, 
 - Posiadanie kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej będzie dodatkowym atutem. 
 
- Stanowisko: Pomoc wychowawcy nowo utworzonej grupy przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat 
 - Wymagane wykształcenie: wyższe pedagogiczne, 
 - Min. 1 rok doświadczenia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
 - Min. 1 rok doświadczenia w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. 
 - Posiadanie kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej będzie dodatkowym atutem. 
 
- Stanowisko: Prowadzący zajęcia terapii integracji sensorycznej 
 - Wymagane wykształcenie: wyższe pedagogiczne, 
 - Min. 2 lata doświadczenia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
 - Min. 2 lata doświadczenia w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. 
 - Posiadanie kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej będzie dodatkowym atutem. 
 
- Stanowisko: Prowadzący zajęcia terapii integracji ruchowej 
 - Wymagane wykształcenie: wyższe pedagogiczne, 
 - Min. 2 lata doświadczenia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
 - Min. 2 lata doświadczenia w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. 
 - Posiadanie kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej będzie dodatkowym atutem. 
 
- Stanowisko: Prowadzący zajęcia terapii mowy 
 - Wymagane wykształcenie: wyższe pedagogiczne, 
 - Min. 2 lata doświadczenia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
 - Min. 2 lata doświadczenia w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. 
 - Posiadanie kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej będzie dodatkowym atutem. 
 
- Stanowisko: Prowadzący zajęcia z surdopedagogiki 
 - Wymagane wykształcenie: wyższe pedagogiczne, 
 - Min. 2 lata doświadczenia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
 - Min. 2 lata doświadczenia w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. 
 - Posiadanie kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej będzie dodatkowym atutem. 
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OFERUJEMY: 
 

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 
- elastyczne godziny pracy między godziną 7:00 a 17:00, 

- możliwość rozwoju zawodowego w prężnie placówce edukacyjnej, 
- możliwość odbycia szkoleń i kursów podnoszących  

kompetencje i umiejętności w zakresie wychowania przedszkolnego.  
 
 

  
Rekrutacja odbywa się z zachowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji, więc do procesu 

rekrutacji zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn. Mile widziane są również osoby z 
niepełnosprawnościami.  

 
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na  
adres poczty elektronicznej: figlarz434@gmail.com 
lub składanie ich osobiście u Dyrektora Przedszkola. 

 
Formularze uczestnictwa w projekcie znajdują się na stronie internetowej https://figlarz.eu/ w 

zakładce Projekty unijne. 
 
 
 

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. 
 


