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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

OFERTA NA ORGANIZACJĘ STAŻU 

pn. OPOLSKIE STAŻE Z PO WERem 

realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach 

Priorytetu I Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy 

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 

 

 

Informacje dotyczące organizatora stażu: 

Nazwa firmy: AKADEMIA KINDER CENTRUM SP Z O.O. SP. K. 

Adres głównej siedziby firmy: 49-120 Narok, ul. Wiejska 11. 

Branża: Żłobek. 

Liczba zatrudnionych osób na 
umowę o pracę: 

20 

 

Informacje dotyczące stanowiska stażu: 

Cel stażu: Nabycie umiejętności samodzielnej pracy w zakresie koordynowania 

pracy dydaktyczno – wychowawczej  opiekunów i nauczycieli w 

placówkach Akademii Kinder Centrum wg metody Marii Montessori. 

Stanowisko: Koordynator ds. dydaktycznych. 

Miejsce odbywania stażu (adres): 45-801 Opole, ul. Partyzancka 7. 

45-087 Opole, ul. Powstańców Śl. 34. 

45-271 Opole, ul. Mikołajczyka 2. 

Okres trwania stażu: 6 miesięcy. 

Zakres obowiązków na stażu: Opracowywanie optymalnych planów zajęć dla dzieci na podstawie 

programów autorskich. 

Bieżące korygowanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 

prowadzenie obserwacji i hospitacji. 

Administrowanie materiałami dydaktyczni oraz tworzenie planów 

rozwoju narzędzi do pracy z dziećmi. 

Tworzenie cotygodniowych tematycznych rewirów wg metody Marii 

Montessori. 

Prowadzenie zajęć pokazowych i wprowadzających innowacje 

dydaktyczne w tym zajęć opiekuńczych nad dziećmi. 

Przygotowywanie danych, raportów, zestawień, dokumentacji 

zdjęciowej i na cele mediów społecznościowych. 

Warunki odbywania stażu (np. 
warunki szkodliwe, praca przy 
monitorze ekranowym powyżej 4h, 
praca biurowa) 

Staż w godzinach pracy placówki max 8h dziennie. 

Praca w zespole osób.  

Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie czynności fizycznych w tym 

poruszanie się po placówce. 

Liczba miejsc stażowych na dane 
stanowisko: 
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Wymagania względem stażysty: 

Wykształcenie (poziom i kierunek): Wyższe (tyt. licencjatu lub magistra) 

Kierunkowe: 

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 

Pedagogika małego dziecka 

Pedagogika ogólna 

Psychologia 

Terapia pedagogiczna lub inne pokrewne 

Kursy/ szkolenia: Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (mile widziany). 

Inne (np. znajomość pakietu MS 
Office, obsługa urządzeń biurowych, 
prawo jazdy, znajomość języków): 

Osoba na stażu musi spełnić następujące warunki: 

- obsługa pakietów MS Office i Google, 

- prawo jazdy kat. B. 

 

 


