
DYREKTOR PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO IM. JACKA I AGATKI 
W CZŁUCHOWIE 

OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
ds. administracyjno - biurowych 

 
w Przedszkolu Miejskim w Człuchowie 

Informacja o warunkach pracy:  pełny wymiar czasu pracy 
 

1. Wymagania niezbędne: 

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych 
państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów 
prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
3) kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany 

prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe; 

4) dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego 
winna być potwierdzona stosownym dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu 
przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. z dnia 22 
grudnia 2009 r.); 

5) nieposzlakowana opinia; 
6) wykształcenie minimum średnie; 
7) znajomość przepisów w zakresie ustaw o systemie oświaty, prawo oświatowe, Karta 

Nauczyciela, pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania 
administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej. 

2. Wymagania dodatkowe: 

1) mile widziana praktyka zawodowa w jednostkach oświatowych;  
2) umiejętność samodzielnej i efektywnej organizacji pracy na stanowisku, 
3) kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, 
4) obsługa komputera. 

 

3. Zakres obowiązków:  
1. Prowadzenie ogółu spraw kadrowych oraz akt osobowych pracowników pedagogicznych i 
niepedagogicznych. 
2. Obliczanie, zbieranie i rozliczanie odpłatności za przedszkole. 
3. Obliczanie osobodni, zestawień oraz rejestrów. 
4. Prowadzenie spraw: 
-prowadzenie rejestrów zwolnień lekarskich oraz obecności pracowników 
-prowadzenie rejestrów pieczęci 



-prowadzenie spraw i rejestrów znaczków pocztowych i wysyłanie korespondencji 
5. Prowadzenie spraw i dokumentacji dotyczących czasu pracy pracowników oraz rozliczanie urlopów 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
6. Opracowywanie wspólnie z dyrektorem oraz z Główną Księgowa projektów, rozdzielanie i 
planowanie wydatków na zaspokojenie potrzeb gospodarowania przedszkola. 
7. Prowadzenie i nadzór nad prawidłowym obiegiem korespondencji w Przedszkolu zgodnie z 
obowiązująca instrukcją (księga korespondencji). 
8. Przygotowanie danych do sprawozdań dotyczących wszystkich spraw ujętych w niniejszym zakresie 
np. do GUS-u. 
9. Dokonywanie zakupów gotówkowych oraz rozliczanie zaliczki. 
10. Zamawianie środków czystości oraz zaopatrywanie w artykuły biurowe, odzież ochronna, obuwie 
i inne zlecone przez dyrektora. 
11. Pisanie pism oraz ogłoszeń. 
12. Obsługa programu SIO 
13. Współdziałanie z Dyrektorem i wszystkimi pracownikami Przedszkola. 
14. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Przedszkola.  
 
4. Wymagane dokumenty: 

1) życiorys (CV); 
2) list motywacyjny; 
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie; 
4) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach; 
5) kserokopie świadectw pracy- w przypadku ich posiadania; 
6) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 
7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 
8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 

publicznych; 
9) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy; 
10) inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych  

i dodatkowych  podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich dokumentów stosowne 
oświadczenie o ich spełnieniu. 

11) Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  
zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) 
oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 
1781) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 
poz. 1282)”. 

 

 



Przewidywany termin zatrudnienia  -  październik 2022 r. 

• umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na okres sześciu miesięcy 
i umową na czas określony – do 2 lat; 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedszkola Miejskiego  
w Człuchowie lub przesłać pocztą na adres  Przedszkole Miejskie  77-300 Człuchów, ul. Jacka i Agatki 
5, z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko ds. administracyjno - biurowych w terminie do dnia  
10 października  do godz. 10.oo (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP). 

Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola  po wyżej określonym terminie (ważna data wpływu do 
Przedszkola) nie będą rozpatrywane. 

Dyrektor Przedszkola zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia naboru bez podawania 
przyczyny.  

Informacja o wyniku  naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Przedszkola https://pmczluchow.naszbip.pl/ 

 

 

Człuchów, dnia  27 września 2022 r. 

 
 

 

https://pmczluchow.naszbip.pl/

