
OGŁOSZENIE PRZEDSZKOLA NR 7 „BOLEK I LOLEK” W KONIN IE PRZY  
UL. KOLEJOWEJ 30 

O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZ ĘDNICZE 
SPECJALISTA 1/2 ETATU 

 
1. Wymagania niezbędne: 

1) obywatelstwo polskie, 
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
3) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku, 
4) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie , 
5) nieposzlakowana opinia, 
6) wykształcenie co najmniej średnie, pomaturalne lub policealne o profilu ogólnym lub    

zawodowy ekonomicznym albo administracyjnym oraz 3 letnia praktyka w kadrach 
albo ekonomiczne lub administracyjne studia magisterskie, ekonomiczne lub 
administracyjne studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne lub administracyjne 
studia magisterskie lub  ekonomiczne studia podyplomowe. 

 
2. Pozostałe wymagania: 

1) znajomość przepisów prawa: 
a. ustawy Kodeks pracy, 
b. ustawy Karta Nauczyciela 
c. ustawy o systemie oświaty, 
d. ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na ich podstawie przepisów   

wykonawczych, 
e. ustawy o ochronie danych osobowych, 
2) znajomość przepisów prawa oświatowego (Karta Nauczyciela), 
3) obsługa komputera- Pakiet Ms Office, Internet, 
4) znajomość programów komputerowych: Kadry ProgMan, Kasa ProgMan, SIO, 

Vulcan  arkusz organizacyjny, VideoTEL, 
5) dokładność, odpowiedzialność. 

 
3. Zakres obowiązków: 

1) Załatwia sprawy kadrowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno – 
obsługowych. 

2) Przygotowuje decyzje w sprawach zatrudnienia, przenoszenia i zwalniania nauczycieli  
i innych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

3) Przygotowuje decyzje w sprawach zniżek godzin, urlopów płatnych i bezpłatnych. 
4) Prowadzi ewidencję urlopów i zwolnień lekarskich. 
5) Przygotowuje decyzje określające uposażenie i przeszeregowanie nauczycieli  

i pracowników administracyjno – obsługowych. 
6) Przygotowuje do list płac zwolnienia lekarskie. 
7) Przygotowuje wnioski o nagrody i odznaczenia dla nauczycieli i pracowników   

administracyjno –obsługowych. 
8) Prowadzi administrację obsługową nauczycieli (teczki osobowe) oraz pracowników 

administracyjno – obsługowych. 
9) Sporządza plan urlopów wypoczynkowych pracowników. 
10) Współpracuje z głównym księgowym celem zapewnienia w budżecie niezbędnych 
środków na płace. 

11) Sporządza sprawozdania statystyczne dotyczące stanu zatrudnienia. 
12) Sporządza sprawozdanie System Informacji Oświatowej (SIO) do Urzędu Miejskiego. 



13) Sporządza miesięczne przypisy i odpisy pobytu dzieci przedszkolu. 
14) Prowadzi ewidencję dzieci uczęszczających do przedszkola. 
15) Uzgadnia z głównym księgowym stan zatrudnienia i funduszu płac, sprawdza pod  

 względem merytorycznym listy płac. 
16) Przygotowuje dokumentację pracowników dla ZUS, odchodzących na rentę lub 

emeryturę. 
17) Prowadzi archiwizację dokumentacji przedszkolnej. 
18) Prowadzi na bieżąco rejestry: 
a. nauczycieli zatrudnionych w placówce oraz pracowników administracyjno – 

obsługowych, 
b. pracowników, którzy odeszli na emeryturę lub rentę, 
c. nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia, 
d. pracowników będących na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, 
e. nauczycieli ze stażem powyżej 30 lat. 
19) Przyjmuje i wypłaca należności na podstawie dokumentów źródłowych po uprzednim 

ich opisaniu i zaakceptowaniu przez: 
a. pod względem merytorycznym – osoby stwierdzającej celowość i zasadność wydatku 

– dyrektora  przedszkola, 
b. pod względem formalnym i rachunkowym przez głównego księgowego, 
c. akceptowanie dowodów do wypłaty przez głównego księgowego i dyrektora 

przedszkola. 
20) Prowadzi raporty kasowe na podstawie dokumentów źródłowych. 
21) Przyjmuje wpłaty gotówkowe za pomocą kwitariuszy przychodowych K – 104, K- 

103. 
22) Bieżąco wystawia czeki gotówkowe, sporządza polecenia przelewu i przekazów na 

podstawie dokumentów źródłowych. 
23) Prowadzi książki druków ścisłego zarachowania. 
24) Podejmuje gotówkę z Banku. 
25) Bieżąco przekazuje raporty kasowe do głównego księgowego. 
26) Informuje rodziców o terminie zbierania odpłatności za wyżywienie dzieci  

w przedszkolu. 
27) Zbiera odpłatności za wyżywienie od wychowanków przedszkola i personelu. 
28) Wykonuje inne czynności kasowych wynikające z obowiązujących przepisów oraz 

zlecone przez bezpośredniego przełożonego. 
 
4. Wymagane dokumenty: 
` 
a. życiorys CV z przebiegiem nauki i praktyki zawodowej, 
b. list motywacyjny, 
c. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - według wzoru, 
d. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje, 
e. kopie świadectw pracy, 
f. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, w korzystaniu   
    z pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 
g. zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na  
   stanowisku specjalista 
h. klauzula o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
    w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  
    o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z zm.)”, 
i. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 



   rekrutacji. 
 
Dokumenty, w kopercie z adnotacją Konkurs na stanowisko Specjalisty, należy składać  
 w Przedszkolu Nr 7 „Bolek i Lolek” w Koninie, ul. Kolejowa 30, od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 15.00, do dnia 12czerwca  2013 r. 
 
Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz 
rozmowy z kandydatami. O terminach rozmowy poinformujemy telefonicznie lub listownie. 
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 
 


