
Załącznik nr 3 do Procedury naboru 

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu 

  ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze  

w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego 

67-106 Otyń, ul. Żeromskiego 3   

 

   Nazwa stanowiska:   GŁÓWNY KSIĘGOWY 

1. Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkolno- Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi 

w Otyniu, ul. S. Żeromskiego 3, 67- 106 Otyń, tel 68 3550226. 

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: główny księgowy 
 

3. Wymagania niezbędne: do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia 

wymagania określone w art. 54, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. 2021.305) oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019.1282) 
  

1) obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu 

2) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie konieczny do 

wykonywania obowiązków głównego księgowego; 

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

5) spełnia jedno z poniższych kryteriów: 

– ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, 

ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co 

najmniej 3- letnią praktykę zawodową w księgowości 

- ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co 

najmniej 6- letnią praktykę w księgowości 

6) umiejętności i wiedza merytoryczna odpowiednie na stanowisku głównego 

księgowego 
 

4. Wymagania dodatkowe: 
 

1) znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i płac, doświadczenie w pracy w 

księgowości budżetowej lub instytucjach finansowych z uwzględnieniem 

znajomości zasad księgowości budżetowej, 

2) znajomość ustaw: Karta Nauczyciela, ustawa o systemie oświaty, ustawa o 

rachunkowości oraz ustawa o finansach publicznych wraz ze znajomością przepisów 

z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych, 

3) praktyczna znajomość obsługi komputera i bankowości elektronicznej, 

4) Znajomość programu Vulcan Finanse oraz pakietu MS OFFICE 

5) samodzielność, obowiązkowość, zdolność analitycznego myślenia, dokładność, 

punktualność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, 

umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista. 
 

5. Zakres wykonywanych zadań: 

1)   prowadzenie rachunkowości jednostki oświatowej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

2)  organizacja rachunkowości szkoły, 

3)  sporządzanie przelewów bankowych, 



4)  realizacja planów finansowych oraz ich ewidencja, 

5)  odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi, 

6)  odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo- budżetowej oraz zasad 

prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej, 

7)  sporządzanie sprawozdań finansowych, 

8)  dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem 

finansowym, 

9)  sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki wraz z obowiązującymi przepisami 

i umieszczanie ich na BIP 

10) prowadzenie księgowości środków specjalnych, 

11)  rozliczanie środków unijnych 

12)  prowadzenie gospodarki materiałowej w szkole- środki trwałe 

13)  współpraca z organem prowadzącym 
 

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

 

1) miejsce stanowiska pracy znajduje się w budynku  3-kondygnacyjnym bez windy; 

2) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; 

3) wymiar czasu pracy: pełen etat 

4) data zatrudnienia: 1 lipca 2022 r. 
 

 

7. Wymagane dokumenty: 
 

1) list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem, 

2) życiorys zawodowy (CV), 

3) kopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem 

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, poświadczone przez kandydata 

za zgodność z oryginałem, 

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i umiejętności, 

poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, 

6) zaświadczenie o zatrudnieniu od obecnego pracodawcy ( o ile kandydat jest obecnie 

zatrudniony), 

7) oryginał kwestionariusza osobowego, opatrzony własnoręcznym podpisem, 

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni 

praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem, 

9) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

opatrzone własnoręcznym podpisem 

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na 

stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze. 

- druki oświadczeń, o których mowa w ppkt. 7-10 są do pobrania w sekretariacie 

Szkoły Podstawowej w Otyniu i na stronie internetowej Zespołu (www.zsotyn.pl) 
 

 

 

8. Informacje dodatkowe 
 

1) Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać 

na adres: Zespół Szkolno- Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu, ul. 

Żeromskiego 3, 67- 106 Otyń z dopiskiem: „Nabór na stanowisko głównego 

księgowego” w terminie do dnia:  25 marca 2022 r. do godz. 10.00. W przypadku 

dokumentów przesłanych pocztą liczy się data wpływu dokumentu 



2) Aplikacje, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą 

rozpatrywane, 

3) Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora 

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu 

4) Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu 

rozmowy kwalifikacyjnej 

5) Z regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze można zapoznać się w 

sekretariacie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z oddziałami Integracyjnymi w 

Otyniu i na stronie internetowej Zespołu (www.zsotyn.pl) 

6) Informacje o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 

internetowej Zespołu. 

7) Dokumenty kandydatów, którzy nie spełnili wymagań formalnych będą zwracane na 

wniosek i odbierane osobiście przez zainteresowanych za pisemnym 

potwierdzeniem. 

8) Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019.1282) i Regulaminem naboru na wolne 

stanowiska urzędnicze w Zespole Szkolno- Przedszkolnym z Oddziałami 

Integracyjnymi w Otyniu. 

9) Kandydat przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej przedkłada do wglądu  

dokument tożsamości. 

10)  Kandydatom przysługuje prawo uzyskiwania informacji o rozstrzygnięciach,  

na poszczególnych etapach naboru, w trybie dostępu do informacji publicznej; 

11)  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 3550226 

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(t.j. Dz. U. 2016 poz. 922) informuje się, że: 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Zespół Szkolno- Przedszkolny 

z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu, ul. S. Żeromskiego 3, 67- 106 Otyń: 

2) dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w Zespole- Szkolno- 

Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu 

3) dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom; 

4) podanie danych jest dobrowolne;  

5) prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli 

przetwarzania danych zawartych w zbiorze przysługuje zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie 

danych osobowych. 


