
Ogłoszenie 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Tchórzewie zatrudni osobę na stanowisko: 

pomoc administracyjna wymiarze ½ etatu. 

  
Wymagania niezbędne: 

- posiadanie obywatelstwa polskiego, 

- wykształcenie minimum średnie  

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw 

publicznych, 

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku pomoc 

administracyjna, 

- brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie, 

  

Wymagania dodatkowe (podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji 

kandydatów): 

- wskazane doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo – budżetowych, 

- znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej w 

szczególności Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy,  

- znajomość obsługi aplikacji komputerowych: MsOffice,  

-samodzielność, kreatywność, komunikatywność, dokładność, umiejętność sprawnego 

podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, 

wysoka kultura osobista. 

Decyzję o zatrudnieniu kandydata na stanowisko: pomoc administracyjna podejmuje 

dyrektor. 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

- prowadzenie korespondencji szkolnej i wykonywanie pism bieżących, 

- wyrabianie uczniom kart rowerowych, legitymacji szkolnych i ich prolongata, 

- przygotowywanie pism i decyzji wynikających z Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy,  

- prowadzenie teczek akt osobowych pracowników, 

- obsługa kadrowa pracowników szkoły, 

- prowadzenie ewidencji nieobecności w pracy, zwolnień lekarskich, urlopów 

wypoczynkowych, okolicznościowych, wychowawczych, zdrowotnych, szkolnych i 

bezpłatnych, prowadzenie ewidencji czasu pracy, 



- weryfikowanie terminów ważności Pracowniczych Książeczek Zdrowia dla celów 

sanitarno-epidemiologicznych, wystawianie skierowań na badania profilaktyczne, 

- prowadzenie kasy – wpłaty na dożywianie i konto Rady Rodziców, 

- prowadzenie rejestru kart zaopatrzenia dla pracowników szkoły, 

- sporządzenie sprawozdań dotyczących spraw pracowniczych i dzieci, 

- obsługa programu System Informacji Oświatowej, 

- przygotowywanie do oprawy arkuszy ocen, 

- wystawianie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, kart rowerowych itp., 

- prowadzenie ksiąg ewidencji dzieci oraz uczniów, rozliczanie z obowiązku szkolnego, 

- rozliczanie dożywiania szkolnego, 

- wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły, związanych z pracą szkoły. 

 

Wymagane dokumenty: 

- list motywacyjny, 

- curriculum vitae, 

- dokumentacja potwierdzająca staż pracy i doświadczenie zawodowe, 

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za 

przestępstwa popełnione umyślnie, 

- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia, 

  

Okres na jaki planowane jest zatrudnienie: od dnia 01 stycznia 2016 r.  

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Szkoły 

Podstawowej w Tchórzewie, Tchórzew 186, 21-345 Borki w zaklejonych kopertach  

z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Szkole Podstawowej w 

Tchórzewie” w terminie do dnia 21 grudnia 2015r. do godz. 14.00. 

  

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej wymienionym terminie nie będą 

rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na blogu szkoły. 

List motywacyjny lub szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o 

Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 101, poz. 926 oraz Ustawą z dn. 21.11.2008 roku 

pracownikach samorządowych Dz. U. Nr. 233, poz. 1458)". 

  


