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NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

– 1/2 etatu głównego księgowego 

w Zespole Szkolno Przedszkolnym im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie 

Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie ogłasza 

nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkolno Przedszkolnym im. dr Wandy 

Błeńskiej w Niepruszewie, ul. Starowiejska 26, 64-320 Buk. 

1. Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkolno Przedszkolny im. dr Wandy Błeńskiej 

w Niepruszewie, ul. Starowiejska 26, 64-320 Buk. 

2. Określenie stanowiska: główny księgowy. 

3. Wymiar czasu pracy:½ etatu. 

4. Rodzaj umowy: umowa o pracę. 

5. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku głównego księgowego 

podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów: 

1) obywatelstwo polskie;  

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;  

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu 

terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

5) cieszy się nieposzlakowaną opinią 

6) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym 

do wykonywania obowiązków głównego księgowego;  

7) spełnia jeden z poniższych warunków:  

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia 

zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia 

podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,  

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 

6-letnią praktykę w księgowości,  

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,  

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia 

ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.  

 

6.Wymagania dodatkowe: 

1) Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej. 

2) Znajomość obsługi programów finansowo-księgowych (Vulcan – Finanse Optivum, 

sprawozdawczość finansowa, obsługa bankowości elektronicznej). 

3) Znajomość zasad rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych. 

4) Znajomość zasad sporządzania sprawozdań  budżetowych i finansowych. 

5) Umiejętność pracy w zespole i na samodzielnym stanowisku, sumienność, rzetelność, 

odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność. 

 

7.Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego: 

1) Prowadzenie rachunkowości jednostki, opracowywanie propozycji budżetu jednostki, 

dokonywanie analiz budżetu, przygotowywanie propozycji projektu zmian budżetu. 

2) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 

3) Dokonywania wstępnej kontroli:  
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a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,  

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych 

i finansowych.  

4) Obsługa finansowo-księgowa szkoły, sporządzanie obowiązkowych sprawozdań 

finansowych i analiz. 

5) Przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo- księgowych. 

6) Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora. 

7) Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa, przepisów 

wewnętrznych lub wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego 

księgowego. 

 

7a. Informacja o warunkach pracy na stanowisku głównego księgowego: 

1) Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: 

praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, 

zadania wykonywane w siedzibie. 

2) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca przy monitorze 

ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,  stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe 

dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych, 

stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku szkoły, budynek nie posiada windy i 

nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

8. Wymagane dokumenty: 

1) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy 

zawodowej. 

2) List motywacyjny. 

3) Kwestionariusz osobowy. 

4) Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy/dokumenty potwierdzające 

odpowiedni staż pracy. 

5) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje. 

6) Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z 

pełni praw publicznych. 

7) Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko 

mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych 

oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo 

skarbowe. 

8) Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

9) Oświadczenie zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji” zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 922 ze zm.) 

10) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego. 

10. Inne informacje: 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie, ul. Starowiejska 26, 64-320 Buk w dni robocze 

w godzinach 8.00-13.00 lub przesłać na adres Szkoły (decyduje data wpływu do Szkoły)., 

w terminie do 30. 11. 2020 r. do godz. 13.00. 


