
Dyrektor 
Gimnazjum w Łobudzicach 

ogłasza nabór kandydatów do pracy 
w Gimnazjum im. J. Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach 

z siedzibą w Łobudzicach, Łobudzice 54 
na stanowisko starszego referenta w sekretariacie szkoły 

 
Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:  1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy 
Data publikacji ogłoszenia :   4 września 2014 r. 
Termin składania ofert:    17 września 2014 r. 
 
Wymagania niezbędne (konieczne): 
Starszym referentem w sekretariacie szkoły może być osoba, która: 

 posiada obywatelstwo polskie, 
 ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 
 nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                      

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 cieszy się nieposzlakowaną opinią i wysoką kulturą osobistą, 
 posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku, 
 wyraża zgodę na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu    

do informacji niejawnych, 
 wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych             

w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, 
 posiada wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym                       

z zakresu: administracja, ekonomia. 
 

Wymagania dodatkowe (pożądane):  
 znajomość przepisów prawa w szczególności: ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie 

oświaty, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks pracy, ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego, prawa administracyjnego oraz przepisów kancelaryjno – 
archiwalnych, 

 umiejętność biegłej obsługi komputera: programów biurowych – edytorów tekstu i arkuszy 
kalkulacyjnych; obsługa poczty elektronicznej; umiejętność korzystania z zasobów 
internetowych, 

 znajomość aplikacji SIO, Sekretariatu – Librus, Naboru – Optivum, 
 umiejętność sprawnej organizacji pracy, 
 umiejętność pracy w zespole, 
 samodzielność i kreatywność, 
 doświadczenie w pracy w jednostkach oświatowych. 

 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
Do zakresu zadań na ww stanowisku należy m.in.: 

 obsługa kancelaryjna sekretariatu Gimnazjum w Łobudzicach, 
 przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji, a w razie potrzeby kierowanie ich do 

właściwych osób np. dyrektora szkoły, kierownika gospodarczego, wychowawców klas, 
 obsługa urządzeń biurowych, 
 sporządzanie pism, w tym pism urzędowych i innej dokumentacji zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt, 
 sporządzanie i przekazywania informacji z realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów, 
 sporządzanie legitymacji szkolnych, identyfikatorów, zaświadczeń, 
 prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania, ewidencji wydanych druków oraz ich 

rozliczanie, 
 prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych, 
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 prowadzenie obowiązujących rejestrów, m.in.: faktur i rachunków przychodzących, 
dokumentów księgowych/kadrowo – płacowych przekazywanych do Referatu OKSiZ                       
w Urzędzie Miejskim w Zelowie, przesyłek wpływających i wychodzących, delegacji 
służbowych, zwolnień lekarskich, legitymacji szkolnych, zawieranych umów, wydawanych 
zaświadczeń i upoważnień, dodatkowych godzin pracy, wyjść, zwolnień uczniów,  

 czynności z zakresu sprawozdawczości GUS, SIO i innych, 
 sporządzanie deklaracji podatkowych: podatek rolny, od nieruchomości, 
 czynności  dotyczące naboru elektronicznego uczniów do szkół ponadgimnazjalnych,  
 przygotowywanie dokumentacji dotyczącej organizacji pracy szkoły, 
 praca w aplikacjach: SIO, Sekretariatu – Librus, Naborze – Optivum,  
 prowadzenie akt osobowych pracowników, sporządzanie umów i świadectw pracy,  
 składanie zamówień na materiały biurowe, 
 prowadzenie składnicy akt, 
 czuwanie nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych, tajności informacji niejawnych, 
 ścisła współpraca z innymi pracownikami szkoły oraz współpraca z organem prowadzącym – 

Gminą Zelów, Kuratorium Oświaty w  Łodzi, Okręgową Komisją Egzaminacyjną  w Łodzi                   
i innymi instytucjami w zakresie wykonywania powierzonych czynności. 

 
Warunki pracy na stanowisku: 
Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych 
warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy.  
Praca wykonywana przy monitorze. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat.  
Miejsce pracy w siedzibie Gimnazjum w Łobudzicach, Łobudzice 54, na I piętrze budynku. 
 
Informacja dodatkowa: 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik 6% zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w Gimnazjum w Łobudzicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie został osiągnięty.   
 
Wymagane dokumenty: 

 curriculum vitae (życiorys zawodowy) z dokładnym opisem przebiegu kariery zawodowej, 
 list motywacyjny, 
 kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dostępny w siedzibie 

Gimnazjum  w Łobudzicach w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej gimnazjum, 
 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
 kserokopie świadectw pracy lub/i  innych dokumentów potwierdzających odbyty staż 

zawodowy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu również zaświadczenie                             
o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia i zajmowane stanowisko, 

 oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni 
praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne, 

 oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego               
lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej 
przy dopuszczeniu do informacji niejawnych,  

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych                          
w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji 
procesu rekrutacji,  

 oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa lub kserokopię dowodu osobistego, 
 w przypadku, gdy kandydatem jest osoba z niepełnosprawnością – kopie dokumentów 

potwierdzających niepełnosprawność, 
 spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata. 

 






