
 

Nabór na stanowisko urzędnicze – REFERENT  DS.  KSIĘGOWOŚCI 

w Szkole Podstawowej Nr 4 w Lublinie 
 

Termin składania ofert do 10  dnia od dnia ogłoszenia konkursu – 

- tj. od 08.05.2021r. do 17.05.2021r. 

 

Ogłoszenie na nabór na stanowisko urzędnicze – REFERENT  DS. KSIĘGOWOŚCI  

w Szkole Podstawowej Nr 4 w Lublinie 
Termin składania ofert do 10 dnia od dnia ogłoszenia konkursu w BIP Szkoły 

tj. od 08.05.2021r. do 17.05.2021r. 

 
 

Na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 października 2008r. o pracownikach samorządowych  

(Dz.U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r.  

w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 146, poz. 1222 z późn. zm.). 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko referent  

ds. księgowości. 
 

1. Wymiar czasu pracy: 

- ½ etatu  

 

2. Wymagania konieczne dla kandydatów:  
- wykształcenie minimum średnie ekonomiczne;  

- osoba nie karana; 

- cieszy się nieposzlakowaną opinią;  

- posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku; 

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

- znajomość aktów prawnych: ustawa o rachunkowości oraz ustawa o finansach publicznych;  

- znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej; 

- biegła obsługa komputera w tym programów: KSAT, MS Office (Word, Excel i inne) oraz Internetu.  

 

3. Główne zadania na stanowisku:  
- obsługa programu księgowego KSAT i przetwarzanie danych w nim zawartych; 

- kontrola przyjmowanych dokumentów księgowych pod względem finansowym; 

- dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

- wprowadzanie danych księgowych do programu KSAT; 

- sporządzanie informacji do sprawozdawczości z wykonania planu wydatków budżetowych  

i dochodów własnych dotyczących opłat za wyżywienie; 

- wykonywanie innych prac służbowych zlecanych przez przełożonego, o ile dotyczą treści 

danego stosunku pracy i nie są sprzeczne z prawem. 

 
4. Wymagane dokumenty:  
- Curriculum Vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych); 

- List motywacyjny dotyczący przyjęcia do pracy; 

- Dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania w/w stanowiska  

- Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i  umiejętności; 

- Zaświadczenie o niekaralności. 

 

 

 

 



5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów: 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4  

w Lublinie przy ul. Hiacyntowej 69 lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  

Szkoła Podstawowa nr 4 im Adama Mickiewicza  

ul. Hiacyntowa 69 

20-143 Lublin  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2021r. do godz. 1500. Dokumenty należy złożyć 

w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór  na stanowisko – referent ds. księgowości”. 

Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w BIP Szkoły oraz na tablicy ogłoszeń. 

 

6. Zasady rekrutacji: 

Wyboru kandydata dokona komisja powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4  

w Lublinie. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lublinie 

mgr Ewa Momot 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


