
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu, z siedzibą przy ul. Oficerskiej 3 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik gospodarczy 

 

I. Stanowisko pracy:   Kierownik gospodarczy 

II. Wymiar czasu pracy:   pełny etat 

III. Niezbędne wymagania: 

1) obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw 

publicznych, 

2) niekaralność prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

3) nieposzlakowana opinia 

4) wykształcenie co najmniej średnie o odpowiedniej specjalności (ekonomicznej, 

administracyjnej) umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej                   

3 letni staż pracy na podobnym stanowisku 

5) zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku kierownika 

gospodarczego 

IV. Wymagania dodatkowe: 

1) znajomość przepisów w zakresie zasad organizacji zamówień publicznych, prawa pracy, 

Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów oświatowych w szczególności                     

w zakresie BHP w szkołach 

2) umiejętność zarządzania zespołem pracowników 

3) dyspozycyjność 

4) dobra organizacja pracy 

5) komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, kreatywność 

6) biegła obsługa komputera Microsoft, Exel, Word, korzystanie z sieci Internet, poczty 

elektronicznej, fax-u 

V. Zakres wykonywania zadań na stanowisku: 

1) kierowanie zespołem pracowników obsługi oraz określanie zadań i odpowiedzialności,                   

a także stwarzanie im warunków pracy oraz zapewnienie warunków bhp 

2) planowanie, organizowanie oraz nadzorowanie prac remontowych budynku i urządzeń 

szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

3) zapewnienie sprawności techniczno–eksploatacyjnej budynku, urządzeń, dbanie o sprzęt 

przeciwpożarowy, przeglądy sprzętu oraz budynku 



 

4) prowadzenie Księgi Obiektu 

5) prowadzenie i dokumentowanie spraw związanych z inwestycjami i remontami (usługi, 

dostawy) i zakupami na terenie szkoły, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach 

publicznych 

6) realizacja zakupów wyposażenia materialnego szkoły, druków i materiałów kancelaryjnych, 

a także środków czystości niezbędnych dla bezpiecznego i higienicznego funkcjonowania 

szkoły 

7) wydawanie, ewidencjonowanie i rozliczanie środków czystości i ochrony osobistej 

pracowników 

8) organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych w budynku i na terenach zielonych szkoły 

9) prowadzenie analizy wydatków za dostawę mediów 

10) sporządzanie harmonogramu dyżurów dla pracowników niepedagogicznych 

11) odbiór i porządkowanie dokumentacji dotyczącej zakupów, dostaw, atestów, certyfikatów, 

instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych 

12) planowanie i organizowanie zaopatrzenia kuchni, opracowanie jadłospisu, prowadzenie 

magazynu żywienia, kierowanie pracą kuchni, zapewnienie niezbędnych standardów 

sanitarnych oraz prowadzenie dokumentacji żywienia 

13) w okresie urlopów pomoc w obsłudze sekretariatu szkoły 

14) przestrzeganie przepisów związanych z GHP i HACCP 

15) przyjmowanie odpłatności od rodziców za obiady i dokonywanie wpłat w banku 

16) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły wynikających                            

z organizacji pracy w placówce 

VI.       Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1) podpisany odręcznie list motywacyjny oraz curriculum vitae z uwzględnieniem dokładnego 

przebiegu nauki i pracy zawodowej 

2) kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz posiadanie dodatkowych kwalifikacji 

3) kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie                           

o zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy 

4) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego 

posiadanie polskiego obywatelstwa 

5) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe 

6) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni 

praw publicznych 



7) oświadczenie o: wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz 

przyjęciu do wiadomości obowiązku publikacji w BIP danych, zgodnie z wymogami ustawy 

z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902                 

z późn. zm.) 

8) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który 

zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane                  

i złożone osobiście lub doręczone listownie w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy 

naboru na wolne stanowisko Kierownik gospodarczy” w siedzibie Szkoły Podstawowej                  

im. Wojska Polskiego w Zegrzu ul. Oficerska 3 05-131 Zegrze (sekretariat) od poniedziałku 

do piątku w godz. 8.00 – 15.30, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu                     

do Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu ul. Oficerska 3 05-131 Zegrze). 

Termin składania dokumentów upływa 16 lipca 2018 r. 

 

Dokumenty, które wpłyną do Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu                         

po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informacja                        

o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej                  

im. Wojska Polskiego w Zegrzu. 

 

VII. Inne informacje 

Osoby, które spełnią niezbędne wymagania formalne i zakwalifikują się do rozmowy 

kwalifikacyjnej zostaną o tym poinformowane listownie lub telefonicznie, drogą 

elektroniczną.  

Zastrzega się możliwość zatrudnienia wybranego kandydata na podstawie umowy o pracę          

na czas określony. 

Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej rekrutacji nie są odsyłane. Dokumenty 

aplikacyjne osób, które zakwalifikowały się do drugiego etapu naboru mogą być na pisemny 

wniosek odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia 

informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one 

komisyjnie zniszczone. 

 



Dokumenty aplikacyjne osób, które zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej,                     

i których nazwiska zostały umieszczone w protokole będą przechowywane zgodnie                       

z instrukcja kancelaryjną. 

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca biurowa, bezpieczne warunki 

pracy na stanowisku, stanowisko związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godz. 

dziennie. 

 

 

 

 


