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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: AKC Zofia Śmigielska 

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

Branża: Przedszkole 

Liczba zatrudnionych osób na 
umowę o pracę: 

10 

 

Informacje dotyczące stanowiska stażu: 

Cel stażu: Nabycie umiejętności samodzielnej pracy w zakresie działań 
pomocniczych, higienicznych i obsługi rozdzielni posiłków. 

Stanowisko: Pomoc nauczyciela 

Miejsce odbywania stażu (adres): 45-801 Opole, ul. Partyzancka 7  
45-087 Opole, ul. Powstańców Śl. 34 

Okres trwania stażu: 6 miesięcy 

Zakres obowiązków na stażu: Wspomaganie czynności nauczyciela w przedszkolu w zakresie: 

• przygotowywania i prowadzenia zajęć, 

• dbania o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu, 

• porcjowania posiłków dostarczonych przez firmę cateringową 
oraz ich kontrola wg zapisów Księgi HACCP oraz GHP i GMP 
obowiązujących w placówkach, 

• dbania o estetykę pomieszczeń i mienie szkoły, 

• opieki nad uczniami w czasie spacerów i wycieczek, 

• wspierania uczniów w czynnościach samoobsługowych 
(ubieraniu, jedzeniu, wyjściach do toalety, myciu rąk), 

• dbania o wygląd dzieci, 

• odbioru dzieci od rodziców przed zajęciami i przekazywanie ich 
rodzicom po zajęciach, 

• dbania o przestrzeganie w placówce zasad bhp, 

• pomocy woźnym w pracach porządkowych w okresie ferii 
szkolnych, 

• dbania o czystość i porządek w przydzielonych pomieszczeniach. 

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): Minimum średnie. 

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: 

• daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, 

• nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza 
rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona, 

• wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki 
obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego 
pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,  

• nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne,  

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na staż na stanowisku 
opiekuna, 

• posiada zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych 

 

 


