
Fundacja Familijny Poznań 

Organizacja Pożytku Publicznego, która od 2001 roku pomogła kilkudziesięciu tysiącom osób w 

ramach szkoleń zawodowych, poradnictwa prawnego i obywatelskiego, utworzyła kilkaset placówek 

oświatowych i opiekuńczych na terenie 7 województw, poszukuje osoby na stanowisko: 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA 

Miejsce pracy: Czerwonak koło Poznania 

� głównym zadaniem osoby zatrudnionej na stanowisku Dyrektora będzie zarządzanie 

nowoczesnym 7 oddziałowym  Publicznym Przedszkolem „Rubi” w Czerwonaku. 

Do obowiązków Dyrektora będzie należało m.in.  

� rekrutacja nauczycieli i zarządzanie kadrą pedagogiczną, 

� nadzór nad pracownikami przedszkola, 

� planowanie pracy przedszkola, 

� realizacja koncepcji pracy przedszkola, 

� prowadzenie wymaganej dokumentacji pedagogicznej przedszkola, 

� nadzór nad dokumentacją administracyjną przedszkola, 

� odpowiedzialność za jakość i wyniki pracy placówki, 

� reprezentowanie przedszkola. 

Wymagania: 

Do rekrutacji może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, 

jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko 

kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole 

ponadpodstawowej oraz publicznej placówce; 

� Konieczna biegła znajomość prawa oświatowego, 

� kreatywność i otwartość na nowoczesne metody w edukacji, 

� umiejętność pracy w zespole, 

� wysoki poziom kultury osobistej, 

� brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, 

� posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie w pełni z praw publicznych 

� dobra znajomość obsługi komputera, poczty elektronicznej oraz Internetu, 

� wysokie zdolności interpersonalne, 

� prawo jazdy kat. B (czynne). 



Oferujemy: 

� możliwość prowadzenia placówki w oparciu o własną koncepcje edukacyjną 

� atrakcyjne wynagrodzenie, 

� pełną wyzwań pracę w profesjonalnym i dynamicznym zespole, 

� szerokie możliwości rozwoju zawodowego, 

� pracę w ogólnopolskiej organizacji specjalizującej się w obszarze edukacji, 

� możliwość korzystania z doświadczeń i rozwiązań wypracowanych w placówkach 

edukacyjnych prowadzonych przez Fundację m.in. w Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu i 

Gdańsku. 

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV oraz LM zawierającego opis przebiegu pracy 

zawodowej, a w szczególności informacje na temat stażu pracy pedagogicznej lub dydaktycznej. 

Oferty prosimy składać na adres mailowy: praca@familijny.pl  wpisując w tytule maila RUBI   

Rozpoczęcie pracy: 01.07.2018 r.  

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

Prosimy o dopisanie klauzuli:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych przez 
Fundację Familijny Poznań na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29.08.1997r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922 z późn. zm.).” 
 
Jednocześnie informujemy, że administratorem danych jest Fundacja Familijny Poznań, ul. Staszica 15,60-526 
Poznań. Bez Państwa zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych. Przysługuje Państwu 
prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich  poprawiania. Obowiązek podania danych osobowych wynika 
z art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy ( Dz. U. z 2018 r. poz108 z późn. zm.). 
 

 


