Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. F. Chopina w Wejherowie
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
– starszy referent
Do naboru mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w art. 6 ust.1 i ust. 3
pkt 2 i 3 oraz art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz.1282) zwanej dalej ustawą.
Określenie stanowiska urzędniczego:
Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Fryderyka Chopina w Wejherowie,
84-200 Wejherowo
Stanowisko: starszy referent w Szkole Podstawowej nr 5 im. F. Chopina w Wejherowie
Rodzaj umowy: umowa o pracę.
Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo.
I. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie lub państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu
na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje
prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
4) wykształcenie wyższe, mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość regulacji prawnych z zakresu Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela,
Ustawy Prawo Oświatowe, Ustawy o Pracownikach Samorządowych, przepisów o Ochronie
Danych Osobowych, Ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) znajomość i obsługa programów komputerowych;
3) biegła znajomość pakietu MS Office;
5) zdolności organizacyjne, rzetelność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
dyspozycyjność.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Prowadzenie

wymaganej

dokumentacji

pracowników

pedagogicznych

i niepedagogicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:
prowadzenie teczek akt osobowych wszystkich pracowników;
2) Wykonywanie sprawozdań szczególnie w systemie informacji oświatowej;
3) Obsługa poczty elektronicznej, platformy ZUS;
4) Opracowywanie planów finansowych;
5) Bieżąca współpraca z obsługą finansowo-księgową w WCUW w zakresie spraw
kadrowych;
6) Archiwizowanie dokumentacji kadrowej;
7) Podejmowanie i rozliczanie się z zaliczki;
8) Terminowa obsługa faktur;
9) Udzielanie zamówień publicznych zgodnie z Regulaminem ZP oraz Ustawą Prawo
zamówień publicznych;
10) Pomoc przy realizacji i obsłudze zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
11) Przechowywanie

dokumentacji

szkolnej

zgodnie

z

jednolitym

wykazem

akt,

obowiązującym w placówce;
12) Udzielanie informacji, w tym telefonicznie dotyczących bieżących spraw szkoły;
13) Wykonywanie innych czynności oraz poleceń dyrektora szkoły w zakresie spraw
kadrowych pracowników szkoły i innych zadań statutowych szkoły.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
w pełnym wymiarze czasu pracy - 40 godzin tygodniowo.

V. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
1) nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
2) pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze.

VI. Wymagane dokumenty:
1) CV oraz list motywacyjny opatrzony własnoręcznym, odręcznym podpisem
2) kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe
kwalifikacje,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

4) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
(art.6 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
w

przypadku

zatrudnienia

kandydat

zobowiązany

jest

dostarczyć

zaświadczenie

o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
5) oświadczenia: o posiadaniu pełnej zdolności prawnej; o korzystaniu z pełni praw
publicznych (art.6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych)
6) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów,
którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych.
7) wymagane dokumenty aplikacyjne zawarte w ofercie pracy 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 dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”.
Każde oświadczenie musi zawierać klauzulę: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Dokumenty wymienione w punkcie 1 oraz oświadczenia wymienione w punktach 4 i 5 muszą
być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Kserokopie dokumentów wymienionych w punktach 2, 3 i 6 muszą być poświadczone
przez kandydata za zgodność z oryginałem. Referencje mile widziane.
VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
1) Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko
starszego referenta” należy składać w terminie 01.08.2021r. do dnia 01.09.2021r.
w godz. 9.00 - 14.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wejherowie osobiście
lub za pośrednictwem Poczty Polskiej listownie na adres: Szkoła Podstawowa
Nr 5 im. F. Chopina, ul. Gdańska 30, 84-200 Wejherowo.
2) Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu.

VIII. Informacje o przebiegu naboru:
1) złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów
wymagań formalnych na stanowisko urzędnicze,
2) aplikacje, które wpłyną do Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wejherowie po wyżej określonym
terminie nie będą rozpatrywane,
3) kandydaci spełniający wymagania formalne poinformowani zostaną telefonicznie
o rozmowie kwalifikacyjnej,
4 ) informacje o ostatecznych wynikach naboru umieszczone zostaną na stronie szkoły .
IX. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu
poprzedzającym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej
nr 5 wynosił/nie wynosił co najmniej 6 %

Beata Dampc Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. F. Chopina w Wejherowie.

Wejherowo, dnia 26.07.2021r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
W WEJHEROWIE
84 – 200 Wejherowo

tel./fax (0-58) 738-63-50/738-63-51

ul. Gdańska 30

e-mail:sekretariat@sp5wejherowo.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
informuję, że:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wejherowie
przy ul. Gdańskiej 30, tel. 58 738 63 50, e-mail: sekretariat@sp5wejherowo.pl
Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 5 z siedzibą
w Wejherowie to: ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo, e-mail: iod@um.wejherowo.pl,
tel.: 58 677 71 37
Cel przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO i wyłącznie
w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej
zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu
przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
Odbiorcy danych:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące
zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe
międzynarodowej.

nie

będą

przekazywane

do

państwa

trzeciego/organizacji

Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego.
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych
odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Nie dotyczy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

