
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarza szkoły 

w Zespole Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie. 

 
Nazwa i adres jednostki: 
 
Zespół Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego 
ul. A. Felińskiego 13 
01-513 Warszawa 
 

tel. 22 839 00 41, fax. 22 839 08 82 
e-mail: zs31@edu.um.warszawa.pl 
 

Wymiar zatrudnienia – 0,5 etatu z możliwością zwiększenia wymiaru 
Umowa na czas określony od dn. 01.09.2021r. z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony 

1. Wymagania niezbędne na stanowisku sekretarza szkoły zgodnie z art.6 ustawy z dnia 14 czerwca 
2019 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) oraz minimalnych wymagań 
kwalifikacyjnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn.18.03.2009 r. w  sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2020 r. poz.268 z późn. zm.): 
 
• posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art.11 pkt.2,3 w/w rozporządzenia 
• ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni  praw publicznych 
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
• posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania 

obowiązków 
• posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na w/w stanowisku 
• posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub co najmniej 3 lata doświadczenia w prowadzeniu 

działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku 
• posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe 
• zna przepisy ustawy Prawo Oświatowe, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Kodeksu 

Administracyjnego, RODO, itp. 
• posiada biegłą znajomość obsługi komputera pakietu biurowego Microsoft Office i sprawną 

obsługę poczty elektronicznej 
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku 

2. Wymagania dodatkowe: 

• dyspozycyjność i terminowość 
• odpowiedzialność i samodzielność 
• komunikatywność, sumienność, rzetelność 
• dobra organizacja pracy 
• umiejętność pracy pod presją czasu i zadań 
• wysoka kultura osobista 
• umiejętność pracy w zespole 
• znajomość podstaw księgowości 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku sekretarza szkoły: 
 
• wykonywanie bieżących  zadań administracyjno-biurowych; 
• opisywanie i dekretacja faktur wydatkowych zgodnie z wymaganiami DBFO Żoliborz 

w zastępstwie za kierownika gospodarczego 
• uzupełnianie danych dziedzinowych w SIO, nadzór nad terminowością sprawozdań,  

udział w wypełnianiu sprawozdania SIO we współpracy z pracownikami sekretariatu 
• obsługa programu ubezpieczeniowego MARSH wraz z prowadzeniem procedury likwidacji szkód 
• zakładanie arkuszy ocen dla uczniów  klas pierwszych i nowoprzybyłych do szkoły 
• bieżąca współpraca z pracownikami i dyrekcją, rzetelne i terminowe przekazywanie informacji 

służbowej (lub pośredniczenie w kontaktach z pracownikami) 

mailto:zs31@edu.um.warszawa.pl


• archiwizacja dokumentów na danym stanowisku 
• prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, organizacja właściwego obiegu 

dokumentów, nadawanie numerów zgodnie z instrukcją kancelaryjną ,przyjmowanie, rozdzielanie 
i wysyłanie poczty 

• wykonywanie wszelkich czynności związanych z ruchem uczniów (przyjęcia, przeniesienia) 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

• list motywacyjny. 
• curriculum vitae. 
• oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 
• dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności, świadectwa pracy, ukończone 

kursy i szkolenia. 
• oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni 

praw publicznych. 
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe. 
• oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska. 
• klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego 

z  procesem rekrutacji, o następującej treści: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, 

którym jest Zespół Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie, ul. A. Felińskiego 13 01-513 

Warszawa, tel. : 22 839 00 41, e-mail: iod.oswiata@dbfozoliborz.waw.pl  

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie.”          

 

4.  Termin i miejsce składania dokumentów: 
 

• Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 31 im. Jana 
Kilińskiego lub przesłać w terminie do dnia 20 sierpnia 2021r. na adres: Zespołu Szkół Nr 31 
im. Jana Kilińskieo, 01-513 Warszawa, ul. A. Felińskiego 13 w zamkniętej kopercie oznaczonej 
imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko sekretarza szkoły”  

• Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie 
rozmowy kwalifikacyjnej. Lista kandydatów oraz informacja o wyniku naboru zostanie 
opublikowana na stronie internetowej szkoły w zakładce BIP – Oferty pracy. 

• Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do rozmowy 
kwalifikacyjnej zostaną komisyjnie zniszczone. 

 


