
Oferta pracy na stanowisko sekretarka/intendentka w Szkole Podstawowej 
 im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach 

 
I. Określenie stanowiska pracy: 
1. Stanowisko: sekretarka/intendentka, 
2. wymiar czasu pracy: pełny etat, 
3. rodzaj umowy: umowa o pracę, 
4. miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Dębicach, Dębice 29, 72-130 
Maszewo, I piętro, 
5.praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin. 
 
II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem. 
 
1.Wymagania niezbędne: 
a. obywatelstwo polskie, 
b. wykształcenie średnie 
c. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sekretarka/intendentka, 
d. nieposzlakowana opinia. 
 
2. Wymagania dodatkowe: 
a. znajomość przepisów i procedur HACCP 
b. znajomość obowiązujących przepisów z zakresu administracji, Karty Nauczyciela, ustawy 
Prawo Oświatowe, RODO, bhp, p. poż., 
c. znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych, 
d. biegła i sprawna obsługa komputera i pakietu Microsoft Office 
e. umiejętność redagowania pism urzędowych, oraz redagowania wewnętrznych aktów 
prawnych, 
f. umiejętność kontaktowania się z dziećmi, rodzicami i innymi klientami szkoły oraz 
współpraca w zespole, 
g. obsługa urządzeń biurowych, 
h. predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy, 
umiejętność komunikacji interpersonalnej, systematyczność, samodzielność, terminowość i 
sumienność, kreatywność w działaniu, pogodne usposobienie. 
 
III. Zakres wykonywanych zadań i odpowiedzialności: 
 
1. Organizowanie właściwego obiegu dokumentów, przyjmowanie i wysyłanie 
korespondencji, rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących, pośredniczenie w 
kontaktach dyrektora z pracownikami, interesantami. 
2. Prowadzenie dokumentacji uczniów: prowadzenie księgi uczniów, arkusze ocen, sprawy 
bieżące. 
3. Wystawianie uczniom nowych legitymacji oraz ich przedłużanie. 
4. Prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem (każdego roku) dzieci i nauczycieli 
od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ewidencja wpłat. 
5. Właściwe zabezpieczanie i przechowywanie pieczęci urzędowych. 
6. Odpowiedzialność za druki ścisłego zarachowania ich przechowywanie i ewidencja. 
7. Przygotowywanie i wprowadzanie danych dla Systemu Informacji Oświatowej. 



8. Prowadzenie archiwum szkolnego. 
9. Obsługa interesantów, udzielanie informacji. 
10. Przestrzeganie przepisów HACCP. 
11. Nadzór nad funkcjonowaniem kuchni. 
12. Przygotowaniem, porcjowaniem posiłków. 
13. Przestrzeganiem zasad higieny.  
14. Sporządzanie jadłospisów zgodnych z normami żywienia.  
15. Sporządzanie raportów żywieniowych. 
16. Zaopatrzenie kuchni w artykuły spożywcze. 
17.  Prowadzenie niezbędnej dokumentacji HACCP. 
18.  Sporządzanie kalkulacji stawek żywieniowych.  
19. Inne czynności służbowe zlecone przez dyrektora szkoły w toku bieżącej pracy. 
 
IV. Wymagane dokumenty: 
 
1. CV 
2. list motywacyjny, 
3. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,  
4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania 
rekrutacyjnego danych osobowych o treści: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 osobowych) – (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawy z dnia 10 maja 
2918r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) wyrażam zgodę  
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnie prowadzonej rekrutacji 
przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Dębicach na stanowisko 
sekretarka/intendentka.    
 
Oferty  należy składać w sekretariacie szkoły (Dębice 29, 72-130 Maszewo) w terminie do dnia 
03.07.2019r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem 
kontaktowym wraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko sekretarka/intendentka”.  
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób 
niezakwalifikowanych zostaną zniszczone. Kandydaci po zakwalifikowaniu zostaną 
poinformowani o rozmowie rekrutacyjnej. 
 


