
Ogłoszenie o  naborze na wole stanowisko pracy 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku, z siedzibą                       

przy ul. Pułtuskiej 68 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - kierownik gospodarczy 

 

I. Wymiar czasu pracy: 

pełny etat 

 

II. Niezbędne wymagania: 

1) Wykształcenie wyższe, półwyższe lub średnie o specjalności umożliwiającej wykony-

wanie zadań na tym stanowisku i co najmniej dwuletni staż pracy,  

2) znajomość zagadnień prawa budowlanego w zakresie utrzymania obiektów budowla-

nych, BHP i PPOŻ, Prawa Pracy oraz Prawa zamówień publicznych, 

3) obywatelstwo polskie, 

4) nieposzlakowana opinia, 

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

6) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane              

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

7) biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, a zwłaszcza programów Word 

i Excel), 

8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 

III. Wymagania  dodatkowe: 

1) doświadczenie w pracy o podobnym charakterze, 

2) umiejętność organizacji własnej pracy i podległych pracowników, dyspozycyjność, 

myślenie  analityczne, 

3) odpowiedzialność za realizację zadań (terminowość, sumienność, dokładność)   

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

Do zakresu obowiązków będzie należało:  

1) zapewnienie sprawności techniczno – eksploatacyjnej budynku szkolnego przy  

ul. Pułtuskiej 68 oraz części wspólnej szkół i przedszkola – kuchni, 

2) prowadzenie remontów i przeglądów budynku i pomieszczeń szkolnych oraz urzą-dzeń 

terenowych, prowadzenie książki obiektu budowlanego, 

3) prowadzenie spraw związanych z usługami i dostawami na terenie szkoły zgodnie       

 z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 

4) organizowanie przetargów lub rozpoznanie rynku w formie zapytań ofertowych, 

5) dbanie o stan sanitarny i estetykę obiektu, boisk oraz terenów wokół szkoły, 

6) dokonywanie przeglądów szkoły, 

7) sprawowanie nadzoru nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy, 



8) planowanie i organizacja pracy pracowników obsługi, 

9)  odpowiedzialność za organizację zabezpieczeń i ochrony mienia szkoły, 

10) realizowanie zakupów wyposażenia materiałowego, środków ochrony indywidualnej, 

środków czystości, 

11) zaopatrzenie szkoły w artykuły gospodarcze i biurowe, pomoce dydaktyczne zgodnie  

z decyzjami dyrektora szkoły.  

12) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły. 

 

V. Warunki pracy: 

 Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku, przy ul. Pułtuskiej 68. 

Rodzaj zatrudnienia: umowa na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas 

nieokreślony. 

Wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r.  

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. 

 

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1) Podpisany odręcznie - list motywacyjny oraz curriculum vitae z uwzględnieniem 

przebiegu nauki i pracy zawodowej, 

2) kopie dyplomów i świadectw  potwierdzających wykształcenie,  

3) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności np. certyfikaty, 

zaświadczenia o ukończonych kursach itp. 

4) kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie        

o zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, 

5) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu 

potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa, 

6) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, 

7) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu  

  z pełni praw publicznych, 

8) oświadczenie o : wyrażeniu  zgody na przetwarzanie  danych osobowych zawartych   

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie       

 z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 

z późn. zm.), 

9) kopia dokumentu potwierdzającego  niepełnosprawność  w przypadku kandydata, 

który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy      

 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 

 

 

 



Termin i miejsce składania dokumentów:   

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za 

 pośrednictwem poczty w terminie do dnia 10 października 2016 r. na adres: 

 

     Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku 

       ul. Pułtuska 68   

                                     05 – 140 Serock 

 

Z dopiskiem: „Oferta na stanowisko pracy – Kierownika gospodarczego” 

 

Druk oświadczenia w załączeniu 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


