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INFORMACJA O WYNIKU NABORU

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

1. Nazwa i adres jednostki:
Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty

ul. Jana Gilasa 3
20- 109 Lublin

2. Nazwa stanowiska urzędniczego:
inspektor

3. Referat: 
ds. finansowo-księgowych

4. Nazwa stanowiska pracy zgodnie ze strukturą organizacyjną LCEAO: 

 wieloosobowe stanowisko pracy ds. ewidencji majątku
5. Liczba lub wymiar etatu:

1

II. Informacja*:

Informuję,  że  w  wyniku  zakończenia  procedury  naboru  na  ww.  stanowisko  została
wybrana Pani Edyta Jaworska, zam. w Lublinie. 

III. Uzasadnienie:

Pani Edyta Jaworska spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na
ww. stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie
rachunkowości i finansów, jak również wymagany staż pracy.

Wybrana kandydatka posiada dużą wiedzę z zakresu znajomości: ustawy o samorządzie
gminnym oraz ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych,
ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy – Prawo oświatowe, ustawy –
Karta Nauczyciela, ustawy  –  Kodeks postępowania administracyjnego, Instrukcji Kancelaryjnej
Jednostek oświatowych miasta Lublin stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/4/2017
Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 kwietnia 2017 r.  w sprawie wprowadzenia normatywów
kancelaryjno-archiwalnych w jednostkach oświatowych miasta Lublin ze zm. oraz umiejętność
obsługi komputera.

Informację  o  wyniku  naboru  na  ww.  stanowiska  upowszechnia  się  w  Biuletynie
Informacji  Publicznej  (http://lco.bip.lublin.eu) oraz na Tablicy Ogłoszeń Lubelskiego Centrum
Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty przez okres co najmniej 3 miesięcy.
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Załącznik nr 9 do Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko
urzędnicze w Lubelskim Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty

http://lco.bip.lublin.eu/


IV. Informację przygotował:

Dyrektor Lubelskiego Centrum 
Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty

Lublin, dnia 20 października 2022 r.            
        Dyrektor Lubelskiego Centrum 

Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty
                                                                                            /-/ Barbara Czołowska

...................................................... ............................................
(miejscowość, data) (podpis Dyrektora LCEAO) 

lub osoby upoważnionej)

Uwagi:

* wybrać właściwe
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