
OGŁOSZENIE 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w  Krzyżu Wielkopolskim 

 ogłasza nabór 

na wolne stanowisko pracy  w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim 

64-761 Krzyż Wlkp., ul. Sienkiewicza 1 

 

Podstawa prawna art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (t.j.:Dz. U. z 2019 r., poz.1282). 

 

I. Nazwa i adres jednostki :  Zespół Szkół Ogólnokształcących w  Krzyżu Wielkopolskim, 

ul. Sienkiewicza 1,  64-761 Krzyż Wlkp. 

 

II. Określenie stanowiska: z-ca głównego księgowego 

 

1. Wymagania niezbędne: 

1)   obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych 

lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium 

RP – zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U z 

2019 r, poz. 1282), 

2)   wykształcenie wyższe lub podyplomowe ekonomiczne, 

2a. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku księgowego – zgodnie 

z na art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - i 

spełnia minimum 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) posiada wykształcenie co najmniej średnie o profilu ekonomicznym, preferowany  kierunek 

finanse i rachunkowość 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 certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg 

 rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia 

 ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów, 

3)   staż pracy 3 lata, 

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



5)   niekaralność (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe), 

6)   nieposzlakowana opinia. 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

1)  umiejętność obsługi urządzeń biurowych oraz umiejętność redagowania pism urzędowych, 

2)  znajomość obsługi oprogramowania biurowego pakietu MS Office i programu komputerowego VULCAN 

– Księgowość Optivum, 

 3)   umiejętność podejmowania decyzji i analizy różnorodnych zagadnień z zakresu podejmowanych działań 

oraz zdolność ponoszenia odpowiedzialności z tytułu podjętych zadań, 

 4)   znajomość zagadnień w zakresie zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku pracy, 

 5)  znajomość przepisów prawa z materii objętej zakresem merytorycznym stanowiska pracy, w   

szczególności znajomość przepisów prawa związanych z sektorem finansów publicznych, 

6)  posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, 

 7)  kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2, 

ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami 

kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

 

3. Zakres wykonywanych obowiązków i zadań na stanowisku: 

1) prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych, 

2) prowadzenie urządzeń analitycznych i syntetycznych zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz kont i 

sprawozdawczości, 

3) uzgadnianie i analizowanie sald kont, analiza wykorzystania środków finansowych, 

4) dekretowanie dokumentów księgowych oraz sprawdzanie ich pod względem formalno –rachunkowym i 

merytorycznym, 

5) prowadzenie sald rozrachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

6) prowadzenie, analizowanie i uzgadnianie zaliczek, delegacji służbowych i ich rozliczanie, 

7) opracowywanie planów finansowych, 

8) opracowywanie analiz i kalkulacji skutków finansowych określonych przedsięwzięć, 

9) prowadzenie ewidencji i gospodarki środkami trwałymi, 

10) organizowanie inwentaryzacji składników majątkowych, 

11) prowadzenie rejestru i zbioru umów z kontrahentami i dostawcami, 

12) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej funduszu socjalnego oraz rozliczanie dokumentów, 

13) prowadzenie ewidencji, sporządzanie deklaracji oraz rozliczanie VAT, 

14) windykacja należności i regulowanie zobowiązań, 

15) wystawianie dowodów księgowych tj. faktur i not obciążeniowych, 

16) sporządzanie sprawozdań, między innymi SIO, GUS i PEFRON, 

17) nadzór i pomoc merytoryczna nad stanowiskiem starszego referenta ds. ekonomicznych,                                                                              



18) zastępstwo za głównego księgowego w czasie jego nieobecności,  

19)   wykonywanie innych czynności zleconych przez głównego księgowego i Dyrektora Szkoły. 

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku. 

1)   Miejsce wykonywania pracy – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim, 

ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wlkp.. 

2)   Wymiar czasu pracy - pełny etat. 

3)   W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę 

zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

a) przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę, rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona 

w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo 

na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem 

egzaminu z wynikiem pozytywnym. 

b) umowa po upływie okresu nie przekraczającego 6 miesięcy może zostać zawarta na czas 

nieokreślony po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy. 

 

5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę 

upublicznienia ogłoszenia w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%. 

 

6. Wymagane dokumenty: 

1)   życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy 

kandydata oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni, 

2)   list motywacyjny, 

3)   kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia, posiadane 

kwalifikacje i umiejętności, staż pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu (jeśli aktualnie pracuje), 

4)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony Zespołu: 

www.zsokrzyz.bip.pl lub Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim  www.bip.krzyz.pl), 

5)   oświadczenie że: 

a)   kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

b)   kandydat posiada pełną zdolności do czynności prawnych i korzysta z pełni praw 

publicznych, 

c)   o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku 

http://www.zsokrzyz.bip.pl/


urzędniczym, 

d)   o zapoznaniu się z klauzulą dotycząca przetwarzania danych osobowych - do pobrania ze strony 

Zespołu: www.zsokrzyz.bip.pl lub Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim  www.bip.krzyz.pl), 

6)   w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, o 

którym mowa w art. 13 ust.2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1282). 

 

7. Na ocenę kandydatów składać się będzie rozmowa kwalifikacyjna. 

1)   Rozmowę kwalifikacyjną prowadzi Komisja ds. naboru (dalej: komisja). 

2)   Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem 

i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji. 

3)   Poprzez rozmowę kwalifikacyjną Komisja bada: 

a)   predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych 

obowiązków, 

b)   cele zawodowe kandydata. 

4) Komisja pracuje w oparciu zasady określone przy jej powołaniu. 

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów, informacja o wyniku. 

1)   Wymagane dokumenty należy przesyłać na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących w  

Krzyżu Wielkopolskim, ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski lub złożyć osobiście  

w sekretariacie szkoły, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2019 roku do 

godz. 15.00, w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją „Nabór na stanowisko 

urzędnicze w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim”. 

Za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do sekretariatu szkoły. Dokumenty, które 

wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

2)   Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Sekretarz ZSO w Krzyżu Wlkp. - 

Pani Izabela Kubiś. 

3)   Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do 

dalszego postępowania zostaną poinformowani (telefonicznie, mailowo lub osobiście) i zaproszeni na 

rozmowę kwalifikacyjną. 

4)   Dokumenty aplikacyjne oraz list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, spoza zakresu zawartego 

w kwestionariuszu osobowym, do przeprowadzenia naboru”. 

5)   Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w 

Krzyżu Wielkopolskim zostaną dołączone do jego akt osobowych. 

Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną dołączone do protokołu naboru; dokumenty te 

http://www.zsokrzyz.bip.pl/


podlegają odbiorowi w terminie 3 miesięcy, a po jego upływie podlegają procedurze 

zniszczenia, 

6)   Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy 

informacyjnej ZSO w Krzyżu Wlkp. oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 

w Krzyżu Wielkopolskim przez okres, co najmniej 3 miesięcy. 

 

Renata Dahmani 

Dyrektor ZSO w Krzyżu Wielkopolskim 

Krzyż Wielkopolski, dnia 13 listopada 2019 r. 

 


