
OGŁOSZENIE  O  NABORZE   

NA  WOLNE  STANOWISKO PRACY 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku 

ogłasza  nabór  na  wolne  stanowisko pracy 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku 

ul. Gimnazjalna 2 

48-200 Prudnik 

(nazwa  i  adres  jednostki) 

Sekretarka w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku w wymiarze 1/2  etatu. 
                                                       (nazwa  stanowiska  pracy) 

 

1. Wymagania  niezbędne: 

1)obywatelstwo polskie, 

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 

3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

4) nieposzlakowana opinia, 

5) wykształcenie: średnie lub wyższe o specjalności: zarządzanie, ekonomia, pedagogika 

6) znajomość obsługi komputera ( Windows, pakiet Office, poczta elektroniczna), 

7) znajomość obsługi urządzeń biurowych ( fax, kserokopiarka), 

       8) znajomość przepisów: 

       - ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty,  

       - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,  

      - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie    

      sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji  

      przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

      dokumentacji 

2. Wymagania  dodatkowe  

a) sumienność, staranność, dokładność, pracowitość, 

b) inicjatywa i samodzielność w podejmowaniu decyzji, 

c) umiejętność pracy w zespole, 

d) komunikatywność, niekonfliktowość, 

3. Zakres  wykonywanych  zadań  na  stanowisku: 

1.  prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej ze szkoły zgodnie                       

obowiązującymi przepisami dot. CKU i LO dla Dorosłych, 



2. zadania związane z „obowiązkiem szkolnym”,   

3. przygotowywanie oferty szkoleń i warsztatów organizowanych przez CKU, 

4. sporządzanie dokumentacji dotyczącej wynagrodzenia pracowników CKU, 

5. prowadzenie gospodarki finansowej CKU, 

6. prowadzenie dokumentacji szkoły,  

7. prowadzenie akt osobowych pracowników pedagogicznych oraz uczniów, 

8. archiwizacja dokumentów zgodnie z instrukcja kancelaryjną, 

9. wykonywanie innych poleceń zleconych przez dyrektora lub zastępcę dyrektora szkoły. 

4.Wymagane  dokumenty: 

1) list  motywacyjny, 

2) życiorys  -  CV wraz z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu 

pracy zawodowej, 

3) kopie  świadectw  pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), 

4) oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku, 

5) kopie  dyplomów  potwierdzających  wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje                     

( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), 

6) oryginał  kwestionariusza  osobowego, 

7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 

publicznych, 

8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe, 

9) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać 

w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 

etatu, 

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych 

związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 14, 

poz. 114) 

 

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  należy  składać    w  sekretariacie  Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w  Prudniku  48-200  Prudnik,  ul. Gimnazjalna 2,  lub  pocztą  na  

adres  48-200  Prudnik,  ul.  Gimnazjalna 2 z  dopiskiem  „Nabór  na  stanowisko: 



Sekretarka w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku w  nieprzekraczalnym  

terminie  do  dnia  1 września   2014r. 

Informacja  o  wynikach  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej  Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik. 

 

 Wymagane  dokumenty  aplikacyjne:  list  motywacyjny,  szczegółowe  CV (z  uwzględnieniem  

dokładnego  przebiegu  kariery  zawodowej),  powinny  być  opatrzone  klauzulą: 

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

niezbędnych  do  realizacji  procesu  rekrutacji  zgodnie  z  ustawą  z  29.08.1997r.  o  ochronie  danych  

osobowych  (Dz. U. z  2002r.  nr  101,  poz.  926)  oraz  ustawą  z  21.11.2008r.  o  pracownikach  

samorządowych  (Dz. U. z 2008r.  nr  223,  poz.  145).                                                                             

 

 

 

 

 

Prudnik, dnia   22.08.  2014r. 


