
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Psarach 
   ogłasza nabór na wolne stanowisko w Szkole Podstawowej w Psarach 

 
 

1. Określenie stanowiska pracownika : 

• sekretarz w Szkole Podstawowej w Psarach; 

• wymiar etatu: 3/4 

• umowa na czas określony - zastępstwo za nieobecnego pracownika. 
 
2. Wymagania niezbędne : 

• wykształcenie co najmniej średnie; 

• biegła obsługa urządzeń biurowych; 

• bardzo dobra obsługa komputera; 

• umiejętność redagowania pism; 

• pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność. 
 
3. Wymagania dodatkowe : 

• znajomość programów SIO, LIBRUS, PABS; 

• znajomość przepisów prawa, w szczególności Kodeks Pracy, Prawo Oświatowe; 

• umiejętność prawidłowego organizowania własnej pracy; 

• umiejętność współdziałania z innymi; 
 

4. Ogólny zakres zadań : 

• obsługa sekretariatu; 

• przygotowywanie pism urzędniczych; 

• ewidencjonowanie czasu pracy; 

• sporządzanie sprawozdań ( SIO, GUS ); 

• prowadzenie pełnej obsługi kadrowej pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych; 

• prowadzenie dokumentacji dotyczącej uczniów; 

• prowadzenie składnicy dokumentów; 

• kontakt z właściwymi komórkami Urzędu Miasta oraz innymi instytucjami współpracującymi 
w szkole. 
 

5. Wymagane dokumenty : 

• CV; 

• kserokopie świadectw pracy; 

• kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje; 

• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach itp.; 

• inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności. 
 

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów : 
 

• Dokumenty należy składać osobiście w Szkole Podstawowej w Psarach; 

• Termin przyjmowania zgłoszeń : od 08.05.2019r do 22.05.2019r. 

• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

• Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie szkoły. 
 
7. Pozostałe informacje : 



• Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu   będą informowani 
telefonicznie o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej, osoby, których oferty nie będą spełniały 
wymagań zawartych  w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać 
telefonicznie informację w tej sprawie. 

• Ogłoszenie o naborze dostępne będzie na tablicy ogłoszeń przed wejściem do szkoły oraz na 
stronie internetowej szkoły w Biuletynie Informacji Publicznej. 

• Wszelkich informacji na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 326138006. 
 

 
Dyrektor  Barbara Kwiecień 

 
 
 

          INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
(na podstawie art. 13 Rozporządzenia 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 z 04.05.2016 r., 
Nr 119, s. 1), w skrócie „RODO”) 

 
1. Administratorem danych osobowych kandydata przetwarzanych w Szkole Podstawowej w 

Psarach jest Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Psarach z siedzibą przy ul. Szkolnej 
17. 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych 
może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Panem Dariuszem  Wcisło z 
którym można skontaktować się poprzez e-mail: wcislo@poczta.fm.  

3. Przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w procesie rekrutacji odbywać się będzie 
na podstawie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. poz. 1000). 

4. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na 
ww. stanowisko pracy na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy i art.6 ust.1 lit. „a”  RODO. 

5. Podanie danych wynikających z art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Podanie 
pozostałych danych jest dobrowolne. 

6. Kandydat ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie 
ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem 
zgody (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO). 

7. Dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż zostało 
to określone w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej  

8. w Psarach. 
9. Kandydat ma prawo do żądania od Szkoły Podstawowej w Psarach dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania . 
10. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 

uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 
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