
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 

im. BOHATERÓW WESTERPLATTE  

25-003 KIELCE; ul. WSPÓLNA 17 

OGŁASZA NABÓR 

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

  

SAMODZIELNY REFERENT 
(nazwa stanowiska ) 

  

1. Wymagania niezbędne: 

1) co najmniej średnie wykształcenie;      

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; 

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 

lub za umyślne przestępstwo skarbowe; 

4) umiejętność obsługi sekretariatu szkoły, w tym prowadzenie spraw uczniowskich, odbieranie i wysyłanie 

poczty, odbieranie telefonów, prowadzenie korespondencji e-mail;  

5) obsługa programów komputerowych; 

6) prowadzenie bieżącej ewidencji dokumentów przychodzących i wychodzących oraz wprowadzanie 

dokumentów do baz danych; 

6) bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w tym umiejętność redagowania dokumentów. 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

1)  obsługa baz danych Exel; 

2)  umiejętność obsługi urządzeń biurowych; 

3)  współpraca z Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kielcach. 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1)   obsługa sekretariatu szkoły; 

2)   prowadzenie spraw uczniowskich, w tym obsługa programów komputerowych. 

 

4. Warunki pracy: 

1) praca samodzielna; 

2) przy komputerze; 

3) pełny etat; 

4) 8h/dziennie. 

 

5. Wymagane dokumenty: 

1) list motywacyjny; 

2) życiorys – curriculum vitae; 

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (poświadczone przez kandydata 

za zgodność z oryginałem); 

4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);  

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień (poświadczone przez kandydata za 

zgodność z oryginałem); 

6) oświadczenie o niekaralności; 

7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych; 

8) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie. 

   

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne (CV) winny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym dokumencie dla potrzeb rekrutacji na 

stanowisko samodzielnego referenta w Szkole Podstawowej nr 12 w Kielcach zgodną z  Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”. 

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły lub za pośrednictwem 

poczty na adres: Szkoła Podstawowa nr 12 w Kielcach, ul. Wspólna 17, 25-003 Kielce, z dopiskiem:  

„Dotyczy naboru na stanowisko SAMODZIELNY REFERENT” w terminie do dnia 5 lipca 2018r. 



 

8. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie na 

numer telefonu podany w dokumentach aplikacyjnych. 

 
9. Aplikacje, które wpłyną do placówki po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

oraz na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kielcach. 

      

10. W miesiącu maju 2018r.  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu 

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co 

najmniej 6%. 
 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów: 
 

Zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) Dyrektor Szkoły informuje że:  

 

1. Administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko urzędnicze jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 

12 im. Bohaterów Westerplatte w Kielcach z siedzibą przy ul. Wspólnej 17; 25-003 Kielce; tel.: 41 36 76 191; 

e-mail:    sekretariat@sp12.kielce.eu, której przedstawicielem jest Dyrektor Szkoły, zwany dalej administratorem. 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych kandydatów w celach 

rekrutacyjnych: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego, 

adresy poczty elektronicznej i numer telefonu, wykształcenie, zawód, Telefon kontaktowy do administratora tel.: 41 

36 76 191; e-mail:    sekretariat@sp12.kielce.eu 

2. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w związku z procesem rekrutacji na stanowisko Samodzielny 

Referent w SP 12 w Kielcach. 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych kandydatów jest Kodeks Pracy, Ustawa o pracownikach 

samorządowych, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez 

pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych 

pracownika.  

4. Dane kandydatów będą przechowywane przez okres rekrutacji na stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej                  

    nr 12 im. Bohaterów Westerplatte w Kielcach – do momentu wyłonienia Samodzielnego Referenta. Po zakończeniu   

    procesu rekrutacji i wyłonieniu Samodzielnego Referenta administrator danych ma prawo do usunięcia danych      

    osobowych kandydatów. 
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OPIS STANOWISKA 

 

  

1. Nazwa stanowiska pracy:  SAMODZIELNY REFERENT 

 

2. Wymiar etatu: PEŁNY ETAT 

 

3. Wykształcenie (charakter i typ szkoły): 

MINIMUM ŚREDNIE 

 

4. Wymagany profil (specjalność): 

PRACOWNIK ADMINISTRACJI 

 

5. Wymagania: 

▪ obsługa sekretariatu szkoły, w tym prowadzenie spraw uczniowskich, odbieranie i wysyłanie poczty, 

odbieranie telefonów, prowadzenie korespondencji e-mail; 

▪ prowadzenie bieżącej ewidencji dokumentów przychodzących i wychodzących oraz wprowadzanie 

dokumentów do baz danych; 

▪ przygotowywanie pism urzędowych, notatek; 

▪ inne zadania zlecone przez przełożonych; 

▪ bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w tym umiejętność redagowania dokumentów, obsługa baz 

danych Excel, 

▪ wykształcenie średnie lub wyższe 

▪ umiejętność obsługi urządzeń biurowych 

 

6. Doświadczenie zawodowe (m. in. w innych placówkach oświatowych oraz poza szkołą przy 

wykonywaniu podobnych czynności): 

 

▪ mile widziane doświadczenie pracy w sekretariacie szkolnym 

 

8. Predyspozycje osobowościowe: 

▪ samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy 

▪ rzetelność i odpowiedzialność 

▪ wysoka kultura osobista 

 

9. Inne: 

Kandydat nie może być karany; 

Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych. 

 

  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


