
OFERTA PRACY 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA DAMBKA W LEŚNIEWIE, ul. Mechowska  2, 

84-106 Leśniewo ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Referent ds. administracji. 
Wymagania niezbędne: 
1. Wykształcenie minimum średnie.

2. Biegła obsługa komputera.

3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

5. Wysoka kultura osobista.

6.  Brak skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia 

publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

Uwaga  :  Osoby,  które  nie  będą  spełniały  wszystkich  wymagań  niezbędnych  (formalnych)  nie 

zostaną  dopuszczone  do  udziału  w  prowadzonym  postępowaniu.  Wynik  postępowania 

rekrutacyjnego zostanie ustalony na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie złożonych 

dokumentów. 

Wymagania dodatkowe: 
1. Umiejętność obsługi technicznych urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego, korzystanie

z Internetu i programów komputerowych, w tym: Word, Excel. 

2. Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej.

3. Dyspozycyjność i komunikatywność.

4. Systematyczność i samodzielność w wykonywaniu zadań .

 Zakres stanowiska pracy:
1. Obsługa zadań związanych z Systemem Informacji Oświatowej.

2. Obsługa zadań związanych z RODO.

3. Obsługa zadań związanych z rekrutacją dzieci i uczniów.

4. Sporządzanie umów.

5. Obsługa zadań związanych z realizacją obowiązku szkolnego.

6. Obsługa zadań związanych z uczniami.

7. Dokonywanie odbioru, rejestracji i rozdziału korespondencji przychodzącej.

8.  Ewidencja  poczty  przychodzącej  w  Elektronicznym Obiegu  Dokumentów oraz  prowadzenie 

rejestru poczty wychodzącej.

9. Obsługa i sprawowanie opieki nad sprzętem biurowym.



10. Zamawianie  materiałów biurowych.

11. Wysyłanie korespondencji .

12. Inne zadania wynikające z bieżących potrzeb sekretariatu.

 Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku : 
Wymiar czasu pracy – 0,50 etatu. 

Praca przy komputerze – do 4 godzin dziennie.

Główna część pracy wykonywana w siedzibie Szkoły. 

Pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze budynku. 

Praca o charakterze administracyjno-biurowym. 

Przewidywany termin zatrudnienia-październik 2019 r. 

Znajomość   Kodeksu  postępowania  administracyjnego,  ustaw  o  samorządzie,  o  dostępie  do 

informacji publicznej. 

Wymagane dokumenty : 

•list motywacyjny

• życiorys – Curriculum Vitae, 

• kwestionariusz osobowy (zał. nr 1), 

• kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, 

• kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,  

•kserokopie innych dokumentów potwierdzających uprawnienia, 

•oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku, 

• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za 

umyślne przestępstwo skarbowe ( w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie o 

niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego), 

•oświadczenie  o  posiadanym obywatelstwie,  korzystaniu  w  pełni  z  praw  publicznych  i  pełnej 

zdolności do czynności prawnych, 

•zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2). 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej w 

Leśniewie, ul.  Mechowska 2. w godz. 9.00 – 14.00 lub przesłać na adres Szkoły w zamkniętej 

kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata i adresem zwrotnym z dopiskiem „ Dotyczy 

naboru na stanowisko referenta w Szkole Podstawowej w Leśniewie” w terminie do 07.10.2019 r. 
do  godz.  14.00. Za  datę  doręczenia  uważa  się  datę  otrzymania  dokumentów  przez  Szkołę 



Podstawową w Leśniewie . Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie, w 

inny  sposób  niż  określony  w  ogłoszeniu,  bez  kompletu  wymaganych  dokumentów  nie  będą 

rozpatrywane . 

O terminie  rozmowy kwalifikacyjnej  kandydaci  zostaną  powiadomieni  indywidualnie.  Uwaga : 

wynik postępowania rekrutacyjnego zostanie ustalony na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz 

po analizie złożonych dokumentów. 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na szkolnej stronie internetowej.

 Leśniewo dnia 24.09.2019 r. 

                                       Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie 

                                                                           Maria Maciejewska 



(zał.1)
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

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

 2. Data urodzenia ..............................................................................................................................

 3. Dane kontaktowe...........................................................................................................................
                (wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)

 4. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na   
     określonym stanowisku)...............................................................................................................
    ………………………………………………………………………………………………………………………..
                                                                (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
    ........................................................................................................................................................
    ........................................................................................................................................................
                                                          (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł 
                                                                      zawodowy, tytuł naukowy)

5. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju 

    lub na określonym stanowisku).....................................................................................................
    ………………………………………………………………………………………………………………………...

 ………………………………………………………………………………………………………………………...
                         (kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy   
    określonego rodzaju lub na określonym stanowisku)....................................................................
    ........................................................................................................................................................
    ........................................................................................................................................................
    ........................................................................................................................................................
    ........................................................................................................................................................
                                                        (okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców
                                                                 oraz zajmowane stanowiska pracy)

7.  Dodatkowe  dane osobowe,  jeżeli  prawo lub obowiązek ich podania wynika z  przepisów  
    szczególnych………………………………………………………………………………………………………
    ........................................................................................................................................................
    ........................................................................................................................................................
    ........................................................................................................................................................

                

                          
  .........................................                                   ..........................................................................     
        (miejscowość i data)                                                            (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 
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