
Lublin, dnia 23 grudnia 2015 r. 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 38 w Lublinie 
 

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko 

Głównego księgowego – 1 etat na zastępstwo 

 
 
 
I. Wymagania niezbędne, tzn. konieczne do podjęcia pracy na stanowisku  

 

1. Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce 

sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;  

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;  
 

3. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko 

obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz 

samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo 

karne skarbowe;  
 

4. 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 świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia  
 

ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepi- 
 

sów. 
 

5. Nieposzlakowana opinia.  
 

6. Znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym 

samorządu terytorialnego.  

 

II. Wymagania dodatkowe, które pozwolą na optymalne wykonywanie zadań na 

stanowisku 

 

1. Umiejętność organizacji i koordynacji prac w dziale księgowości szkoły.  

 
 



2. Umiejętność obsługi komputera i niezbędnych programów do obsługi budżetu szkoły,           

w tym znajomość programów VULCAN, KSAT oraz w zakresie pakietu biurowego MS 

Office.  
 
3. Umiejętność podejmowania  samodzielnych decyzji i współpracy w  zespole.  
 
4. Znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych, planu kont i 

klasyfikacji budżetowej oraz umiejętności sporządzania sprawozdań budżetowych.  
 
5.5 letnie doświadczenie w księgowości w jednostkach oświatowych  
 
5. Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych.  
 
6. Znajomość przepisów płacowych i podatkowych.  
 
7. Znajomość przepisów ZUS i PFRON  
 
8. Znajomość przepisów, wynikających z Karty Nauczyciela.  

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku 

 
1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

 

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków szkoły;  

 

3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych 

z planem finansowym jednostki;  

 
4. Opracowanie budżetu i sprawozdawczości w tym zakresie, dokonywanie  kontroli, 

kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i 

finansowych;  

 
6.Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz analiz.  

 

7. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub 

przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji 

głównego księgowego.  

8. Systematyczne dokonywanie kontroli wewnętrznej działu  księgowości i kasy.



IV. Informacje o warunkach pracy na stanowisku: 

Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godziny dziennie, 

Pełny etat  40 godzin tygodniowo, stanowisko biurowe, Praca na parterze budynku 

szkoły  w godzinach 7:00-15:00.  

 

V. Wymagane dokumenty  

 

 CV, 

 list motywacyjny. 


 Dokumenty potwierdzające(kserokopie): wymagane wykształcenie, ewentualne do-

datkowe kwalifikacje. 



 Kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeżeli kandydat chce 

skorzystać z uprawienia wskazanego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 

o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z pó źn zm.) 
 

  Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z 

pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
 

 Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego-

kserokopia ważnego dowodu osobistego lub paszportu. 


 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. 
 

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów 
 

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, w siedzibie Szkoły 

Podstawowej Nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie przy ul. Pana Wołodyjowskiego 13 

(sekretariat), w terminie do 08.01.2016 r. do godz.15:00   z dopiskiem na kopercie „Oferta 

pracy na stanowisko Głównego księgowego na zastępstwo” lub przesłać pocztą na adres 

mailowy: poczta@sp38.lublin.eu. 
 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłosze-

niu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 
 

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicz- 
 
Nej: www.sp38.bip.lublin.eu   



 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu   (81) 525 22 84 /  kom. 

661 518 175 Dyrektor szkoły Mirosław Wójcik, Kierownik gospodarczy Anna Michałek 

 

Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) 
 

UWAGI 
 
1. Kandydat, któremu zostanie zaproponowana praca:  
 

 zostanie skierowany do lekarza medycyny pracy celem uzyskania zaświadczenia le-

karskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku; 


 zostanie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego 

Rejestru Karnego; 


2. O wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Szkole 

Podstawowej Nr 38 w Lublinie  poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się także 

obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów 

międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia 

zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
3. Na rozmowy kwalifikacyjne zostaną zaproszeni kandydaci, co do których komisja na 

podstawie badania ofert uzna, że oprócz wymagań niezbędnych w największym stopniu 

spełniają wymagania dodatkowe. 

4. Złożonych dokumentów nie zwraca się. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie 

zniszczone.  



 


