
Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach     Krośniewice, 16.10.2019r 

ul. Łęczycka 17 

99-340 Krośniewice 

 

 

Dyrektor szkoły ogłasza nabór  

na stanowisko referenta  

w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach 

 

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach w rozumieniu przepisów  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wyniósł 6%. 

Informacja o warunkach pracy: 

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1  

w Krośniewicach przy ulicy Łęczyckiej 17, parter, w budynku jest winda osobowa. Zatrudnianie  

w ramach umowy o pracę. Pierwsza umowa o pracę zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 

o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r poz 1282 ze zm.) zawarta zostanie na czas określony 

do 6 miesięcy od  miesiąca listopada 2019r. 

Do zakresu działań, obowiązków i uprawnień na stanowisku referenta należy w szczególności: 

1. Prowadzenie dokumentacji w zakresie podatku VAT: 

     a)   wystawianie faktur VAT, 

     b)  prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu VAT, 

     c) sporządzanie deklaracji VAT i terminowe przekazywanie do właściwego urzędu, 

     d) bieżąca analiza dokumentacji finansowej pod kontem rozliczeń VAT. 

2. Sporządzanie przelewów.  

3. Prowadzenie kasy – pełne obowiązki kasjera szkoły.  

4. Wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych. 

5. Obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych. 

6.Prowadzenie spraw związanych z majątkiem szkoły, w tym: 

a) prowadzenie ewidencji środków trwałych, środków trwałych o charakterze 

wyposażenia oraz ewidencji ilościowej z podziałem na poszczególne 

pomieszczenia, 

b) ewidencjonowanie, znakowanie wyposażenia wszystkich pomieszczeń, 

c) dokonywanie przemieszczeń wyposażenia pomiędzy pomieszczeniami, 

d) dokonywanie odpisów zużytego sprzętu i wyposażenia, 

e) udział w czynnościach przygotowawczych w zakresie inwentaryzacji, 

f) organizowanie utylizacji zlikwidowanego wyposażenia, 

g) sporządzenie sprawozdania GUS w zakresie środków trwałych, 

h) sporządzanie sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz z zakresu 

gospodarowania odpadami, 

i) ubezpieczenie mienia i majątku szkolnego, 



7. Gromadzenie dokumentacji zwierającej gwarancje sprzętu i instrukcje obsługi,  

nadzór nad konserwacją sprzętu znajdującego się w szkole. 

8. Obsługa związana z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych oraz sporządzanie 

sprawozdań PFRON. 

9. Wprowadzanie na bieżąco danych do SIO z zakresu  czynności. 

10. Prowadzenie spraw związanych z ZFŚS, w tym: 

a. naliczanie odpisu na ZFŚŚ, 

b. przygotowanie preliminarza wydatków ZFŚS na dany rok, 

c. przygotowanie dokumentacji: protokoły, listy do wypłat , umowy pożyczek 

mieszkaniowych, 

d. przygotowania sprawozdania z wykorzystania środków ZFŚS. 

11. Prowadzenie dokumentacji związanej z podręcznikami szkolnymi i stypendiami. 

12. Prowadzenie zbioru zarządzeń, regulaminów, instrukcji, przepisów. 

13. Wykonywanie innych czynności służbowych wynikających z potrzeb szkoły zleconych 

przez dyrektora. 

Niezbędne kwalifikacje kandydata: 

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego 

2. Posiadanie pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych, 

3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

4. Nieposzlakowana opinia. 

5. Wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe. 

6. Praktyczna umiejętność obsługi komputera w obszarze środowiska WINDOWS, znajomość 

pakietu MS Office. 

7. Znajomość zagadnień dotyczących prawa z zakresu: Prawa oświatowego, Karty nauczyciela, 

Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy prawo zamówień 

publicznych, Kodeks pracy, ZFŚS, ZUS,PFRON, Ustawa o VAT, Ustawa o ochronie danych 

osobowych. 

8. Umiejętność z zakresu komunikacji społecznej. 

9. Umiejętność działania pod presją czasu. 

10. Wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania 

konfliktom. 

11. Wysoka odporność na stres. 

12. Obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność, kreatywność. 

Kwalifikacje dodatkowe kandydata: 

1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo- budżetowych. 

2. Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania szkoły. 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz CV z następującymi 

dokumentami: 

1. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych. 

2. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

3. Kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni. 



4. Kopia dokumentu potwierdzająca doświadczenie zawodowe. 

5. Kopia dokumentów potwierdzająca dodatkowe kwalifikacje. 

6. Dokumenty zawarte w załącznikach. 

W przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy 

oryginału dokumentów. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne list CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem 

kandydata: 

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami: 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r poz. 100  

ze zm.). 

 

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko referenta w Szkole 

Podstawowej nr 1 w Krośniewicach” składać osobiście w sekretariacie szkoły lub drogą pocztową  

na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17, 99-340 Krośniewice w terminie 

do dnia 28 października 2019r. (liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły ), do godziny 10 tej. 

Aplikacje które wpłyną do Szkoły niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą 

rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy informacyjnej  

w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach ul. Łęczycka 17 oraz na stronie internetowej 

Biuletynu  Informacji Publicznej. Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom 

indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w rekrutacji  

1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej nr 1  
w Krośniewicach w procesie rekrutacji są  - w zakresie realizowanych zadań Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 email: szkolajedynka1@poczta.onet.pl, tel 24 2523027 

2. Administratorzy danych powołali Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 
adresu e-mail: odo24@wp.pl 

3.  Dane kandydatów do pracy w Szkole Podstawowej nr1 w Krośniewicach będą przetwarzane 
w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy w Szkole Podstawowej nr 1  
w Krośniewicach - wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach lub zawarcia 
umowy  

4. Administratorzy Danych nie planują dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów  
do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, chyba, że kandydat 
na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, wtedy dane te będą przetwarzane do celów dalszej 
rekrutacji nie dłużej niż przez 1 rok. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

5. Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt.4,  
w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy. Cofnięcie zgody nie będzie 
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej wycofaniem. 

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji na stanowiska urzędnicze 
jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy oraz ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur,   
w przypadku naboru na praktyki absolwenckie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z ustawą  
z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. 2018 poz. 1244),  w przypadku 
naboru na stanowisko asystenta sędziego art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku  
z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie 
prowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013 poz. 1228),  
w przypadku konkursu na stanowisko specjalisty w Opiniodawczym Zespole Sądowych 
Specjalistów art. 6 ust. 1 b RODO w związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  
z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty 
opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów.  Podstawą przetwarzania danych w dalszej 
rekrutacji (na podstawie listy rezerwowej) nie przekraczającej 1 roku jest zgoda kandydata. 

7. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, 
do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia 
oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji. 

8. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa. 

9. Dane kandydatów do pracy w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach przechowywane 
będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu 
zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób 
zakwalifikowanych na listę rezerwową, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do 
celów przyszłej rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte. 

10. Kandydaci do pracy w Szkole Podstawowej nr w Krośniewicach posiadają prawo żądania  
od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania 
oraz  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo  
do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

11. Kandydaci do pracy w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach  mają prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej 
informacji odnośnie dochodzenia praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
znajduje się na stronie  

12. Dane osobowe kandydatów do pracy w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach  nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

mailto:szkolajedynka1@poczta.onet.pl
mailto:odo24@wp.pl


 
Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone  poza ogłoszonymi procesami 
rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane. 
Administrator zastrzega jednak, że przesłanie do Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach CV poza 
ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako 
Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli  
w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak 
wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie. 

 

 

 
Oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dla celów 
rekrutacji z ogłoszenia także  po jej zakończeniu - w celu prowadzenia dalszej rekrutacji (umieszczenia 
moich danych na liście rezerwowej), jednak nie dłużej niż przez 1 rok od dnia ogłoszenia wyników 
niniejszej rekrutacji. Zapoznałem się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie. 
 

Data……………………………………………Podpis……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

Oświadczenia kandydatów w procesie rekrutacji  

na stanowisko referenta w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach 

 
Oświadczenie 

 
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności  prawnych. 

 
 

(Miejscowość, data, podpis) 

 

Oświadczenie 
 

Oświadczam, że nie byłem/ byłam karany/karana za przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe. 
 
 
 

(Miejscowość, data, podpis) 

 

                   Oświadczenie 

Oświadczam, że przeciwko mnie nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane  

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 
 

(Miejscowość, data, podpis) 

 

 Oświadczenie 

Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku referenta 

 

(Miejscowość, data, podpis) 

 

 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że posiadam nieposzlakowaną opinie 

 

(miejscowość, data, podpis) 



Załącznik nr 3 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ  

O ZATRUDNIENIE 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko ...................................................................................................... 

2. Imiona rodziców ................................................................................................................... 

3. Data urodzenia ..................................................................................................................... 

4. Obywatelstwo 

....................................................................................................................... 

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) ............................................................. 

.................................................................................................................................................... 

6. Wykształcenie ....................................................................................................................... 
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy) 

 

7. Wykształcenie uzupełniające .............................................................................................. 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania) 

 

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ............................................................................ 

..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 



..................................................................................................................................................... 

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 

 

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) 

 

10. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję* w rejestrze bezrobotnych i poszukujących 

pracy. 

11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1 – 4 są zgodne z dowodem osobistym 

seria ..................... nr ...................... wydanym przez ............................................................... 

lub innym dowodem tożsamości ............................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                                           
* Właściwe podkreślić. 


