
WOJT GMINY BORKI
ogfasza nab6r na wolne stanowisko urz~dnicze

w Urz~dzie Gminy Borki, ul. II Armii Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki.

1. Nazwa i wymiar stanowiska pracy:

1) stanowisko pracy ds. oswiaty i kultury w Urz~dzie Gminy Borki,
2) w wymiarze ~ etatu.

4. Zakres zadan na stanowisku:

1) Koordynowanie pracy dyrektor6w plac6wek oswiatowych poprzez:
a) weryfikacj~ arkuszy organizacyjnych plac6wek oswiatowych;
b) reprezentowanie organu prowadzqcego w post~powaniach w sprawie uzyskiwania przez
nauczycieli awansu zawodowego na stopien nauczyciela mianowanego;
c) koordynacja organizacji uroczystosci szkolnych;
d) prowadzenie spraw i przygotowywanie dokumentacji niezb~dnej do podejmowania decyzji,
zarzqdzen i uchwaf;
e) zbieranie i przetwarzanie informacji oraz sprawozdan, prowadzenie analiz i diagnoz
dotyczqcych organizacji i funkcjonowania szk6f i plac6wek;
f) prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji zwiqzanej z konkursami na stanowiska
dyrektor6w szk6f;
g) dokonywanie oceny pracy dyrektor6w szk6f;
h) koordynacja dziafalnosci wszystkich typ6w szk6f na terenie gminy Borki,
i) nadz6r i koordynacja dziafan jednostek kultury.

2. Wymagania niezb~dne:

1) Wyksztakenie wyzsze;
2) Doswiadczenie zawodowe w jednostkach samorzqdu terytorialnego lub plac6wkach

oswiatowych - minimum 5 lat;
3) Obywatelstwo polskie;
4) Nieposzlakowana opinia;
5) Niekaralnosc za przest~pstwa umyslne;
6) Pefna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pefni praw publicznych;
7) Stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na okreslonym stanowisku.

3. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomosc przepis6w ustawy 0 systemie oswiaty;
2) Znajomosc przepis6w ustawy Karta Nauczyciela;
3) Znajomosc innych przepis6w oswiatowych;
4) Znajomosc przepis6w ustawy 0 finansach publicznych;
5) Studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu samorzqdu terytorialnego i oswiaty;
6) Wskazane doswiadczenie zawodowe wyzsze od minimalnego.



5. Informacja 0 warunkach pracy:

Praca 0 charakterze administracyjno - biurowym, wewnqtrz pomieszczenia,

6. Informacja 0 wskazniku zatrudnienia os6b niepetnosprawnych:
Wskaznik zatrudnienia os6b niepetnosprawnych w Urz~dzie Gminy Borki 0 rozumieniu
przepis6w 0 rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnieniu os6b niepetnosprawnych
w miesiqcu poprzedzajqcym dat~ upublicznienia ogtoszenia jest mniejszy niz 6%.

7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) zyciorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
3) kopie swiadectw pracy;
4) kopie dokument6w poswiadczajqcych wyksztakenie i kwalifikacje zawodowe;
5) kwestionariusz dla osoby ubiegajqcej si~ 0 zatrudnienie ( wz6r w zatqczniku);
6) oswiadczenie 0 posiadaniu petnej zdolnosci do czynnosci prawnych i korzystaniu z petni

praw publicznych;
7) oswiadczenie, ze kandydat nie byt skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne

przest~pstwo lub umyslne przest~pstwo skarbowe;
8) oswiadczenie 0 stanie zdrowia pozwalajqcym na zatrudnienie oraz braku przeciwwskazan

do pracy przy komputerze w wymiarze ponad 4 godz. na dob~.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg6towe CV (z uwzgl~dnieniem
doktadnego przebiegu kariery zawodowej), powinny bye opatrzone klauzulq:
" Wyrazam zgod~ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezb~dnych do realizacji procesu rekrutacji w Urz~dzie Gminy Borki" zgodnie z Ustawq
z dnia 29.08.1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Oz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawq
z dnia 21.11.2008 r. 0 pracownikach samorzqdowych ( Oz. U. z 2014 r. poz. 1202).

8. Miejsce i termin ztozenia dokument6w:

Ookumenty aplikacyjne nalezy ztozye osobiscie w siedzibie Urz~du Gminy Borki (sekretariat)
w zamkni~tej kopercie z dopiskiem "nab6r na wolne stanowisko urz~dnicze d? oswiaty i kultury",
w terminie do 07 wrzesnia 2015r. lub przestae na adres:

Urzqd Gminy Borki

ul. II Armii Wojska Polskiego 41,

21-345 Borki,



                       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) ................. 
   ................................................................ 
                                 (dokładny adres) 
   ................................................................ 
 
6. Wykształcenie .................................................. 
   ................................................................ 
                         (nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 
   ................................................................      
             (zawód, specjalność, stopień, tytuł zawodowy - naukowy) 
  
7. Wykształcenie uzupełniające .................................... 
   ................................................................ 
   ................................................................ 
  (kursy,studia podyplmowe,data ukończenia lub 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 1-3 są zgodne z dowodem osobistym  
 

     seria ...............nr....................       
    wydanym przez ................................................. 
   albo innym dowodem tożsamości .................................. 
   ................................................................ 
 
  
 
 
  ......................       ................................... 
  (miejscowość i data)            (podpis osoby składającej  
                                        kwestionariusz) 
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