
Przedszkole „Bajkowa Akademia” 80-114 Gdańsk, ul. Malczewskiego 139 
tel. (58)341 44 41 / 660553662  e-mail: bajkowaakademia@iwrd.pl  www.bajkowaakademia@iwrd.pl 

 

 

Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Akademia” zatrudni nauczyciela 

wychowania przedszkolnego, który z pasją i zaangażowaniem otworzy się na nowe 

doświadczenia i chętnie wykorzysta zdobytą wiedzę oraz umiejętności w pracy na rzecz 

dzieci, stając się członkiem naszego zespołu.  

Organem prowadzącym przedszkole jest Fundacja - Instytut Wspomagania 

Rozwoju Dziecka (www.iwrd.pl), która od 2006 roku wszechstronnie pomaga dzieciom  

z autyzmem oraz ich rodzinom. Kadrę IWRD stanowią wysoko wyspecjalizowani 

terapeuci, a trenerzy to osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi  

z autyzmem, które odbyły wielomiesięczne staże w USA.  

Prowadzone przez IWRD Przedszkole „Bajkowa Akademia” to kameralne, 

jednooddziałowe przedszkole niepubliczne, które powstało z potrzeby stworzenia 

dzieciom bezpiecznego miejsca, w którym będą mogły się nie tylko bawić, ale przede 

wszystkim bawiąc się – uczyć. W przedszkolu we współpracy z kadrą IWRD odbywa się 

również stopniowe wdrażane dzieci z autyzmem do grupy rówieśniczej.  

 

Osoby zainteresowane pracą w niepublicznym Przedszkolu „Bajkowa Akademia” 

mieszczącym się w Gdańsku, przy ulicy Malczewskiego 139, prosimy o zapoznanie się  

z naszą ofertą: 

Zapewniamy: 

 stabilne zatrudnienie na umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 
 atrakcyjne wynagrodzenie zależne od doświadczenia i kwalifikacji kandydata, 

wypłacane co miesiąc bez względu na panującą sytuację epidemiczną 
 dobre warunki pracy – bogata baza pomocy dydaktycznych oraz jasne, 

przestronne sale z nowym wyposażeniem  
 pracę w dynamicznym i kreatywnym zespole oraz miłą atmosferę 
 stałe wsparcie merytoryczne 
 nieodpłatne szkolenia w NODN IWRD z zakresu SAZ oraz terapii zaburzeń ze 

spektrum autyzmu, a także możliwość dofinansowania szkoleń podnoszących 
kwalifikacje zawodowe 
 

Wymagania: 

 ukończone studia I lub II stopnia z pedagogiki przedszkolnej lub wczesnoszkolnej 

 łatwość nawiązywania kontaktów zarówno z dziećmi jak i rodzicami  

 wysoka kultura osobista oraz pogodne i ciepłe usposobienie 

 umiejętność pracy w małym zespole  
 odpowiedzialność i zaangażowanie 
 gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji 
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 dobra organizacja czasu pracy 

 mile widziana znajomość języka angielskiego lub posiadanie innych kwalifikacji 

 

Obowiązki: 

 prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych zgodnych  

z podstawą programową i wypełnianie wszystkich obowiązków z tym 

związanych  

 organizowanie uroczystości przedszkolnych 

 dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków 

 współpraca z rodzicami 

 współpraca z pracownikami przedszkola i IWRD 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: bajkowaakademia@iwrd.pl   
 
Informujemy, że kontaktować się będziemy wyłącznie z osobami spełniającymi kryteria 
określone w wymaganiach. Prosimy o umieszczenie klauzuli wyrażającej zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 
 
 
 
 

Z poważaniem 
 
 

                                                                                               Iwona Ruta-Sominka 
 

                                                                                                Dyrektor Przedszkola 
                                                                                              „Bajkowa Akademia” 
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