
                                                                             
 

 

 
Serock, 21.11.2011 

 
Nr zamówienia:  BP-ZP-4-5/2011 
 
FORMULARZ OFERTY – dot. PRACA NA STANOWISKU PSYCHOLOGA                                                                           
W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU W ZEGRZU, W RAMACH PROJEKTU „PRZEDSZKOLE 
NA 5” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 
 
Ja, niżej podpisany/podpisana 
 

1. OFERUJĘ WYKONANIE PRACY NA W/W STANOWISKU W OKRESIE  
1 GRUDNIA 2011 – 30 CZERWCA 2013,  W WYMIARZE 24 GODZIN PRACY 
MIESIĘCZNIE (1 GODZINA = 60 MINUT) 

2. PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE PRACĘ BĘDĘ WYKONYWAŁA/WYKONYWAŁ                         
W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU W ZEGRZU W GODZINACH PRACY PLACÓWKI 

3. O GODZINACH WYKONYWANIA PRACY POWIADOMIĘ DYREKCJĘ PRZEDSZKOLA                     
Z MINIMUM SIEDMIODNIOWYM WYPRZEDZENIEM, TAK BY INFORMACJA O MOJEJ 
OBECNOŚCI W PRACY MOGŁA ZOSTAĆ PRZEKAZANA RODZICOM 

4. PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE DO MOICH OBOWIĄZKÓW NALEŻEĆ BĘDZIE: 
- prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci, w tym 
diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie ich mocnych stron; 
- diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, 
określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, 
rodziców i nauczycieli; 
- organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla dzieci                               
i rodziców zgodnie z Rozporządzeniem MENiS  
- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku 
przedszkolnym dziecka; 
- wspomaganie nauczycieli w działaniach stymulujących wszechstronny rozwój dziecka 
z wykorzystaniem jego potencjału i możliwości rozwojowych; 
- wspomaganie nauczycieli w kształtowaniu u dzieci gotowości do realizacji obowiązku 
szkolnego w obszarze rozwoju psychicznego, emocjonalnego i społecznego; 
- wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 
- wspieranie działań wychowawczych nauczycieli wynikających z wypracowanego 
programu wychowawczego przedszkola; 
- prowadzenie dokumentacji. 

 
Praca z dziećmi prowadzona będzie zarówno z całą grupą jak i z osobami 
indywidualnymi, które wymagają szczególnego wsparcia.  
Zajęcia z rodzicami realizowane będą w zależności od potrzeb. 

 
5. Zapewniam, że posiadam odpowiednią wiedzę i przygotowanie zawodowe niezbędne do 

wykonywania w należyty sposób zleconych obowiązków. 
 
 



                                                                             
 

 

6. Za wykonywaną pracę oczekuję wynagrodzenia w wysokości ………..zł brutto, za jedną 
godzinę pracy (1 godzina = 60 minut), od którego potrącone zostaną obowiązkowe 
świadczenia i należności (ubezpieczenie, zaliczka na podatek dochodowy). 

 
7. Oświadczam, że: 

 
A) Jestem/nie jestem zatrudniony/zatrudniona na podstawie umowy o pracę w 

innym zakładzie (odpowiednie podkreślić). 
B) nie jestem/jestem* jednocześnie ubezpieczony/a jako osoba wykonująca pracę 

nakładczą, agencyjną, umowę zlecenie lub inną umowę o świadczenie usług, do 
której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia zawartej na okres od dnia 
....................... do dnia ........................, 

C) nie posiadam/posiadam*)ustalone prawo do emerytury/renty decyzją. i 
pobieram z ZUS w/w świadczenie,  

D) nie jestem/jestem*) studentem i nie*) ukończyłem 26 lat  
E) NIE jestem/jestem bezrobotny/a*) zarejestrowany/a w Powiatowym Urzędzie 

Pracy i nie pobieram/pobieram zasiłek dla bezrobotnych*),  
F) nie przebywam/przebywam*) na urlopie macierzyńskim/wychowawczym*) od 

dnia ........................ do dnia ........................... 
G) nie wnoszę/wnoszę*) o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym  
H) nie wnoszę/wnoszę*) o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem 

chorobowym 
I) prowadzę działalność gospodarczą i jestem płatnikiem obowiązkowych 

ubezpieczeń**:  
 

 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm). 

 
Do oferty załączam następujące dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i 
doświadczenie, oraz parafowany wzór umowy: 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
 

      ………………………………….. 
Data i czytelny podpis osoby składającej ofertę 

 
 


