
Otwarty konkurs na stanowisko referenta  

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach 

  

Nazwa i adres jednostki: 

Szkoła Podstawowa nr1 im. Janusza Korczaka w Komornikach 

ul. Staszica 25 

62-052 Komorniki 

sekretariat@spkomorniki.pl  

   

Nazwa stanowiska: referent 

Wymiar czasu pracy: 1 etat ( 40 godzin tygodniowo) 

Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę na trzymiesięczny okres próbny, określony               

z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony. Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1282 z późniejszymi 

zmianami) oraz Regulaminem Wynagradzania dla pracowników samorządowych 

zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy Komorniki oraz 

w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 

Wymagane wykształcenie: co najmniej średnie maturalne 

Uwaga: Osoby, które nie będą spełniały wszystkich wymagań niezbędnych ( formalnych)  nie 

zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu. 

  

Podstawowy zakres obowiązków: 

- ewidencja uczniów szkoły (bieżące wpisywanie danych osobowych do ksiąg uczniów           

z równoległym prowadzeniem rejestru w formie elektronicznej, właściwe przechowywanie 

dokumentów uczniowskich sporządzanie list ich aktualizacja, a także ich archiwizacja, 

śledzenie przebiegu spełniania obowiązku szkolnego uczniów) 

- ewidencja dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego 

- wydawanie legitymacji uczniowskich 

- pisanie pism dla celów szkoły 

- prowadzenie dokumentacji zapisów dzieci do szkoły 

- prowadzenie archiwum szkoły 

- bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno -   

biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców, nauczycieli, wystawianie legitymacji 

uczniowskich, 

- prowadzenie dokumentacji obowiązku szkolnego, 

- sprawozdania GUS i SIO 

- nadzór nad programami „Szklanka mleka” oraz „Owoce i warzywa w szkole” 

- bieżące prowadzenie programu sekretariat szkoły 

- inne zadania zlecone przez Dyrektora szkoły 

 

Wymagania niezbędne do wykonania pracy na stanowisku samodzielnego 

referenta: 

- umiejętność biegłej obsługi komputera, bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego 

Windows, znajomość pakietu Microsoft Office (WORD, EXCEL, OUTLOOK), biegłe 

posługiwanie się Internetem 

- umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy, 

- znajomość przepisów Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela, 

- umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy w zespole,  

- odporność na stres, cierpliwość, komunikatywność, samodzielność w działaniu,  



- umiejętność redagowania wewnętrznych aktów prawnych i właściwej interpretacji 

przepisów, poczucie odpowiedzialności za realizację zadań /terminowość, rzetelność, 

sumienność, dokładność, 

- obsługa urządzeń biurowych, 

- doświadczenie w pracy biurowej mile widziane 

  

Wymagania dodatkowe: 

- odpowiedzialność i opanowanie, 

- godne i kompetentne reprezentowanie szkoły wobec interesantów, 

- zachowanie wychowawczej postawy wobec społeczności uczniowskiej. 

- rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych 

 

Wymagane dokumenty; 

- CV ze zdjęciem oraz opisem dotychczasowej kariery zawodowej,  

- kopia dokumentu potwierdzającego wymagany poziom wykształcenia, 

- świadectwa pracy dokumentujące dotychczasowa pracę lub inne dokumenty potwierdzające 

zatrudnienie, 

- oświadczenie kandydata, że nie był on skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z 

oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;  

-oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o 

korzystaniu z pełni praw publicznych;  

-oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. 

stanowiska pracy; 

- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na 

potrzeby postępowania konkursowego: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 

1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

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 (RODO).” 

 Uwaga: wynik postępowania rekrutacyjnego zostanie ustalony na podstawie rozmowy 

kwalifikacyjnej  oraz po analizie złożonych dokumentów. 

 

Miejsce i termin składania ofert. 

Dokumenty w zamkniętych kopertach oznaczone imieniem i nazwiskiem kandydata                

z dopiskiem „ Konkurs na referenta w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka           

w Komornikach ”, należy składać w sekretariacie szkoły w Komornikach ul. Staszica 25, od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 w terminie do 17.09.2021r. Aplikacje, które 

wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, 

bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach 

naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na 

tablicy informacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka                   

w Komornikach, ul. Staszica 25.  

 

Zasady rekrutacji: 

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 

 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 

                                                       Dyrektor  

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka 

      w Komornikach 

                               mgr Hanna Drapiewska 

Komorniki, 02.09 2021r. 


