
ZałqcznikNr 2

do Regulaminu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTY
W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM.WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY

W KRASNYMSTAWIE

Dyrektor I Liceum Ogólnoksźałcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie og}aszanabór

na wolne stanowisko: specjalisty

I. Nazwa i adres jednostki

I Liceum Ogólnoksźałcące im. Władysław a J agiełĘ w Krasnltnstawie
22-300 Krasnystaw
ul. Piłsudskiego 50
tel. 82 5762146

il. Określenie stanowiska: specjalista

1, Wymiar czasu pracy: Yz etńu (20 godztntygodniowo).
2" Zatrudńenie: umowa o pracę.

3. Wynagrodzenie zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, regulaminem
wynagradzania (wynagrodzenie zasadnicze, premia, dodatek stżowy).

ilL Wymagania niezbędne do zatrudnienia osoby na ilw stanowisku:

1. posiadanie obywatelstwapolskiego lub obywatelstwakrajów Unii Europejskiej lub innych
pństw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej,

2, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych,

3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,

4. znajomośó ustawy o pracowrrikach samorządowych, przepisów Kodeksu Postępowania
Administracyjnego, Prawo ZamóńęńPubliczrych, Prawo Budowlane, Prawo Oświatowe
oraz alr;Jiów wykonawczych do dw ustaw,

5. biegła znajomośó obsługi komputera w zakresie pakietu pakietu Office ,

6. obsługa programu inwentaru Optivum,

7. wyksźałcenie wyższe i co najmniej 4-letni stńpracy lub wykształcenie średnie i co
najmniej 5łetni stuż pracy,

8. dobra komunikacja interpersonalna,



9. posiadanie stanu zdrowiapozwalającego na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Iv Wymagania dodatkowe:

1. preferowane wykształcenie techniczne lub admiłistracyjne ,

ż. samodzielność,
3. dyspozycyjność.

V. Zakres obowiązków:

1.Zadania główne:

- or gańzacja prac konserwacyj no-remontowych,

- sporządzanie dokumentacji dotyczącejzamówień publicznych,

- inwentaryzowanie i znakowanie sprzętu szkolnego orazprowńzenie ksiąg inwentarzowych,

- zapewnianie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynku i szkolnych urządzeń
terenowych,

- realizacja zakupów wyposażenia materialnego szkoĘ zgodnie z decyzjani rady
pedagogiczrej i dyrektora szkoły

ż. Zadania pomocnicze:

- prowadzenie teczek akt rzeczov,łych

3. Zadanil okresowe:

- spotządzanie planów remontowych i inwes§cyjnych,

- orgańzacjarccznych i okreso}vych przegIądów stanu techniczrego budynków i instalacji

4. Zakres ogólnych obowiązków:

1)

2)

D o zadań Dziafu Go spodarcze go należy ;

prowadzenie spraw związartych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoĘ,
utrzymywanie terenu, budynków i mienia w nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym

i w należytej czystości,
organizowanie i nadzorowanie zabezpieczenia mienia szkoły oraz ochrony

adminishowanych budynków i terenu,

prowadzeni e rozliczęń gospodarczo-fi nansowych,

pr zestr ze gańe dys cypliny budżetowej,

organizowanie i nadzorowanie zabezpieczenia mienia szkoły otaz ochrony

administrowanych budynków i terenu,

planowanie, zakup środków i materiałów niezbędnych do utrrymywania budynku i terenów

w czystości,
organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych w budynku i na terenie szkoły,

3)

4)

5)

6)

7)

8)



9) zlecanie prac o charakterze usługowym (usfug transportu, szklenia, serwisu urządzeń,
wykonania ekspertyz, robót remontowo-budowlanych, przeglądów Ę.),

10) prowadzenie ewidencji, analiza i kontroli faktur za dostawę mediów, zlecanę usfugi, zakupy
środków i materiałów do utrąrmywania czystości, zakupy materiałów eksploatacyjnych iĘ.

11) prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicmego i terenów przyle$ych oraz
infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb z zaL<resll konserwacji i koniecznych
remontów,

12) przygotowanie wniosków o przystąpienie do procedury udzielenia zamówienia publicznego,
13) przygotowanie mateńałów i warunków konkursowych, specyfikacji istotnych warunków

zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy,
14) prrygotowanie wniosków o powołanie komisji konkursowej i przetargowej,

15) udziń w pracach komisji konkursowej iprzetargowej,
16) przygotowywanie materiałów oraz występowanie ze zgłoszeńem zamiaru rczpoczęcia robót

budowlanych do nadzoru budowlanego,
17) kontrola procesu reńizacji inwestycji,
18) sporządzanie wniosków o powołanie komisji odbioru końcowego orazudziń w jej pracach,

19) prrygotowywanie umów wynajmu pomieszczeń szkolnych,
20) prowadzenie rejestru wszystkich umów najmu,
2I) przekazywanie do księgowości wszystkich otrzymanych od podmiotów zewnętrzrych not

obciązeniowych, faktw wystawianych najemcom na podstawie zawarĘch umów,
dokumentów przyjęcia i obrotu środkami trwałymi,

22) prowadzeńe rczliczeń z uzytkownikami wynajmującymi pomieszczenia szkolne za nłżyte
media i materiały,

23) uczestniczeńe w rozruchu urządzeń i instalacji,
24) odbiór i przechowywanie dokumentacji projektowej i rozruchowo-odbiorowej, atestów,

certyfikatów, instrukcji obsfugi, kart gwarancyjnych,

25) planowanie oraz zakw maszyn i sprzętu do utrzymywania budynków i infrastruktury
(kosiarki, maszyny czy szczące, iĘ.),

26) planowanie i zakup środków piśmiennych na potrzeby administracji (papier, tonery, druki,
znaczki) oraz prowadzenie ewidencji ich rozchodu,

27) wpisywanie sprzętów do ksiąg inwentarzolvych po ich uprzednim ocechowaniu,
28) ewidencjonowanie, znakowanie stanu inwęntarza biurowego i wyposażenia wszystkich

pomieszczeń szkoły (prowadzenie ksiąg inwentarzolvych),
29) dokonywanie kontroli wewnętrznej,

30) przekarywartie akt spraw zakończonych do zakładowego archiwum,
31) prowadzenie spraw związanychzńezpieczeniem mienia i majątku szkolnego,
32) realizacja obowiązku podatkowego szkoły w zakresie podatku od nieruchomości,
33) obsługa technicznaimptez i uroczystości (nagłośnienie, }vystroj pomieszczeń, wywieszanie

flag),
34) sporządzanieplarńw remontolyych i inwes§cyjnych szkoły i internatu.



VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. listmoĘwacyjny,
2. CV z dokładnym przebiegiem drogi zawodowej,
3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wyksźałcenie i kwalifikacje
do zajmowania w/w stanowiska,(potwierdzone przęz kandydata za zgodnośó

z oryginałem),
5. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,

6. inne dokumenĘ potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności (kopie

zaśvviadczęń o ukończeniu kursów, szkoleń, poświadczofle przez kandydata za zgodność

z oryginńem),
7. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata

zgodnośó z oryginałem),

8. oświadczenie o korzystańu z pełni praw publicznych onz niekaralności zaprzestępstwa

umyślne ścigane z oskarżęnia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9. oświadczenie kandydataowytńeniu zgody naptzetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji zgodnie zRozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwtązl<tl

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95l48lWE (ogólne rczporządzenie o ochronie danych) -Dz.U.
UE.L 2016.119.1. o treści: ,,Wytńam zgodę na przetwarzanie danych osobowych" oraz

ustawą z dnia2l listopada2}}9 r. o pracowrikach samorządolvych (Dz.U. z20l9 r.,poz.
128l),

10. Wszystkie oświadczenia woli kandydata, CV oraz list motywacyjny powinny być

opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą.

Vil. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłaó w terminie do 2 czerwca
2021r. na adres: I Liceum Ogólnoksźałeące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie,

ul. Piłsudskiego 50,22-300 Krasnystaw w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ,,Nabór na

wolne stanowisko wzędńcze w I Liceum Ogólnoksźałcącym im. Władysława Jagiełły

w Krasnymstawie".
2. Decyduje data stempla pocźowego/ osobistego dostarczenia dokumentów do szkoły.

3. Aplikacje, które wpŁyną do szkoły po wskazanym terminie nie będą tozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne przesłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.

4. Z Regulaminem naboru można się zapoznać w I Liceum OgólnoksźŃcącym
im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50,22-300 Krasnystaw oraz

na stronie intemetowej szkoły.
5. Dodatkowe informacje możnauzyskaó pod numerem telefonu 82 57621 46.

6. Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie
poinformowani o terminie i miejscu posiedzenia Komisji, przeptowadzającęJ dalszy etap

naboru tj. rozmowę kwalifikacyjną



Inne informacje:

1. Po zakończeniu procedury naboru zostanie nawiązarty stosunek pracy, na podstawie
umowy o pracę naczas określony ( do 6 miesięcy). Po tym okresie, jeżeli nie będzie
zastrzężęń do pracy pracownika, zostanie nawiązanazńmumowa na czas określony lub
nieokreślony.

2. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: wg kategoriizaszercgowania stanowiącej
zńącniknr l do Regulaminu wynagradzania pracowników samorzqdowych w I Liceum
O gólnola z t ał c qcym im. W ady s ł aw a Ja gi e łły w Kr a s nyms t alł i e .

3. W prrypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie ,,Zapytania o udzielenie informacji
o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karryf'.

4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie intemętowej szkoĘ
www.1lo.krasnystaw.pl/bip oraznatńlicy informacyjnej w budynku szkoĘ niezwłocznie
po przeprowadzonym naborze.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznięnia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w vtzędzią w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i
społecznej orazzatrudńaniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

6.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje sąrcrwńane zrówną
uwagą bezwzględu na płeć, wiek, niepełnosprawnośó, rasę, narodowość, przekonania
polityczne, prrynależność zvnązkową, pochodzenie etniczne,Wzruanie, orientację
seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

7. Procedura naboru składa się z kilku etapów.
I etap - obejmuje sporządzańe listy kandydatów spełniających wymagania formalne"
II etap - obejmuje ocenę merytorycznązłożonych dokumentów aplikacyjnych i rozmowę
kwalifikacyjną.
III etap -zartieszczenie wyniku naboru

8. Wymagane dokumenty (CV - zyciorys, list motywacyjny) i oświadczenia składanęprzęz
kandydatki/ kandydatów ubiegających się o pracę powinny być własnoręcnie podpisane.

9. Brak podpisu na w).mienionych dokumentach wyklucza kandydatkę/ kandydata
z uczestnictwa w dalszych etapach procedury naboru.

10. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają
wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

ll. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzechmiesiącach odzakończenia naboru
podle gaj ą komisyj nemu zniszczeńu.
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ńlir Anna
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