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 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Romualda Traugutta  

z siedzibą w Lublinie przy ul. Czwartaków 11  

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
 

 

1. Nazwa i adres jednostki: 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie przy ul. Czwartaków 11 

2. Określenie stanowiska: 

główny księgowy 

3. Liczba lub wymiar etatu: 

1 pełny etat 

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: 

 posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 

lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

 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, 

 ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych 

studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub 

ekonomicznych studiów podyplomowych i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości, bądź 

ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i co najmniej 6-letnia 

praktyka w księgowości, bądź wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych 

przepisów, bądź posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego 

prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych 

przepisów, 

 biegła znajomość ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych, 

 doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej, 

 brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku. 
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5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem: 

 biegła znajomość obsługi komputera (Ms Word, Ms Excel, Płatnik, Internet), 

 znajomość obsługi programu księgowego i płacowego systemu Vulcan i QNT, 

 znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych, 

 znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej, 

 znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego, znajomość zasad 

współpracy z PFRON, 

 umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych, 

 umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość 

do stałego podnoszenia kwalifikacji, dyspozycyjność. 

6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 prowadzenie rachunkowości jednostki, 

 wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 

 dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 

finansowym, 

 dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 

gospodarczych i finansowych. 

7. Wymagane dokumenty: 

 życiorys (CV), 

 list motywacyjny, 

 kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska 

głównego księgowego, 

 dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy, 

 oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw 

publicznych, o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, 

 kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, 

 oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku, 

 inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności. 

8. Informacje dodatkowe: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej Nr 6 w Lublinie  

przy ul. Czwartaków 11 w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem  

do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: główny księgowy”  

w terminie do dnia 20 stycznia 2008 roku.  
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Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą 

rozpatrywane. 

 

Życiorys (CV) i list motywacyjny należy opatrzyć podpisem i klauzulą: „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 

roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. 

zm.)” oraz numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem. 

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Szkoły (www.sp6.lublin.pl w zakładce BIP ) oraz na tablicy informacyjnej Szkoły. 

 

 

 
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W LUBLINIE  

 

 

                                                                                                   Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk 

 

Lublin, dnia 6 stycznia 2008 roku 

http://www.sp6.lublin.pl/

