
Chlewiska, dnia 24.01.2022 r. 

GCUW.110.1.2021.EG 

 

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Chlewiskach 

ogłasza nabór na wolne stanowisko 

 DS. KADR, ORGANIZACJI SZKÓŁ 

1. Wymagania niezbędne: 

1) obywatelstwo polskie lub innych państw członkowskich UE 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 ze zm.), 

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

3) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

4) wykształcenie wyższe, 

5) roczny staż pracy w administracji publicznej, 

6) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office, 

7) korzystanie z pełni praw publicznych, 

8) bardzo dobra znajomość języka polskiego, 

9) brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności na stanowisku urzędniczym, 

10) nieposzlakowana opinia, 

2. Wymagania dodatkowe: 

1) znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie: 

• ustawy Prawo oświatowe, 

• ustawy o systemie oświaty, 

• ustawy o samorządzie gminnym,  

• ustawy o pracownikach samorządowych,  

• ustawy o finansach publicznych, 

• ustawy o rachunkowości, 

• ustawy Kodeks pracy, 

• ustawy o pracownikach samorządowych, 

• znajomość przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów, 

• znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, 

• rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1) Pełna obsługa kadrowa pracowników Gminnego Centrów oraz dyrektorów placówek oświatowych 

wraz z obsługą programu kadrowego. 

2) Współpraca ze stanowiskiem ds. płac oraz ds. ekonomiczno- administracyjnych. 

3) Prowadzenie spraw związanych z archiwizacją dokumentów Gminnego Centrum. 

4) Przygotowywanie dokumentów związanych z awansem zawodowym nauczycieli. 

5) Przygotowanie dokumentów związanych z ocena dyrektorów szkół. 

6) Przygotowywanie dokumentów związanych z postepowaniem konkursowym na stanowisko 

dyrektora szkoły, przedszkola. 

7) Przygotowywanie pism dotyczących organizacji szkół. 

8) Obsługa spraw związanych z dofinansowaniem pracodawca kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników. 

9) Prowadzenie teczek zgodnie z rzeczowym wykazem akt. 

10) Obsługa programu zbioru danych oświatowych SIO. 

11) Rozliczanie wniosków o dofinansowanie zadań oświatowych i przestrzeganie terminów ich 

rozliczania. 

12) Wstępna analiza arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli. 

13) Rozliczanie kosztów wychowania przedszkolnego między gminami. 



14) Prowadzenie kontroli spełnienia obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy 

Chlewiska. 

15) Rozliczanie subwencji oświatowej na uczniów oraz dotacji oświatowych. 

16) Zajmowanie się organizacją dowozu uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów 

niepełnosprawnych. 

17) Przygotowanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, projektów zarządzeń, 

dokumentacji zgłoszeniowej do GIODO. 

18) Przygotowywanie przetargów i ich obsługa. 

19) Ścisła współpraca z Dyrektorem Gminnego Centrum w zakresie wykonywania powierzonych 

zadań oraz wykonywanie jego poleceń. 

20) Współpraca z Dyrektorami jednostek obsługiwanych. 

21) Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Gminnego Centrum. 

22) Sprawne i terminowe załatwienie spraw zgodnie z przepisami prawa. 

 

4. Warunki pracy 

1) Miejsce pracy: 

Praca w budynku Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Chlewiskach. 

2) Stanowisko pracy: 

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz 

budynku oraz bezpośrednią i telefoniczną obsługa pracowników jednostek organizacyjnych. 

5. Wymagane dokumenty: 

1) list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem, 

2) życiorys – curriculum vitae opatrzone własnoręcznym podpisem, 

3) dokumenty potwierdzające poprzednie okresy zatrudnienia (kserokopie świadectw pracy), 

4) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie świadectw i dyplomów), 

5) dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń (kserokopie dyplomów i zaświadczeń), 

6) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień (kserokopie zaświadczeń, certyfikatów), 

7) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – ksero dokumentu potwierdzającego 

obywatelstwo oraz dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie 

z przepisami o służbie cywilnej, 

8) oryginał kwestionariusza osobowego, 

9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

10) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 

publicznych. 

 

 

6. Informacje dodatkowe: 

1) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Chlewiskach, w rozumieniu 

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był 

niższy niż 6%. 

2) „Administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest 

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Chlewiskach z siedzibą w Chlewiskach przy ul. 

Czachowskiego 45, reprezentowany przez Dyrektora GCUW. Dane przetwarzane są w celu 

rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa 

pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Dane 

nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Dane są 

przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Osobie której 

dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania, a także prawo 

do wycofania zgody na dalsze ich przetwarzanie.  

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Centrum Usług Wspólnych, pokój 

Dyrektora w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: Nabór – stanowisko ds. kadr, organizacji szkół (na kopercie 



należy podać: imię i nazwisko, adres do korespondencji adres email oraz nr telefonu kontaktowego) w terminie 

do dnia 25.02.2022 r. godz. 1400., decyduje data wpływu oferty do GCUW. 

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

Dokumenty osób, które się nie zakwalifikowały będą odesłane do osób zainteresowanych. 

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Gminy Chlewiska (https://bip.chlewiska.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie GCUW 

w Chlewiskach, ul. Czachowskiego 45, 26-510 Chlewiska. 

 

Komisja Konkursowa po sprawdzeniu ofert, które wypłynęły w terminie zaprosi osoby, których oferty 

spełniają kryteria podane w ogłoszeniu do postepowania konkursowego. 

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze na każdym 

etapie postepowania bez podania przyczyny. 

 

Dodatkowe informacje na temat naboru na wolne stanowisko urzędnicze można uzyskać pod numerem 

telefonu 48 628 70 53 wew.44. 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych 

w Chlewiskach 

 

/-/ Ewelina Gwarek 


