
Dyrektor 
Gimnazjum nr 1 w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Popiela 2 

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze 
KSIĘGOWY  

w Gimnazjum nr 1 w Stargardzie 
 

I.  Nazwa  i adres jednostki: 
Gimnazjum nr 1  
ul. Popiela 2 
73-110 Stargard 

II.  Wymiar czasu pracy:  ½ etatu 
III.  Wymagania niezbędne: 

1. Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe 
studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia podyplomowe  
lub ukończona średnia szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej  
2-letniej praktyki w księgowości w administracji publicznej. 

2. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych  
oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów  
lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie. 

3. Nieposzlakowana opinia. 
4. Znajomość przepisów z zakresu Karty Nauczyciela, ustawy o rachunkowości 

budżetowej, kodeksu pracy, ubezpieczeń społecznych. 
5. Biegła obsługa komputera i znajomość programów księgowych. 
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym. 

IV.  Wymagania dodatkowe: 
1. Znajomość obsługi programów komputerowych w tym finansowo-księgowych, 

płacowych, obsługujących jednostki sektora finansów publicznych  
oraz umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznym 
(Windows, Excel, Płatnik, programy finansowo-księgowe, płacowe). 

2. Znajomość ustawy o rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych. 
3. Znajomość przepisów płacowych. 
4. Znajomość przepisów ZUS. 
5. Znajomość ustawy Kodeks pracy. 
6. Komunikatywność, wysokie umiejętności interpersonalne. 
7. Samodzielność , zdolność logicznego i analitycznego myślenia. 
8. Umiejętność pracy w zespole. 
9. Rzetelność i wysokie poczucie odpowiedzialności. 

V. Zakres zadań na stanowisku pracy: 
1. Terminowe sporządzanie list wynagrodzeń za pomocą posiadanego  

przez szkołę programu płacowego, sporządzanie Rp-7. 
2. Sporządzanie miesięcznych i rocznych rozliczeń podatku dochodowego  

od osób fizycznych. 



3. Prowadzenie rozliczeń z ZUS zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń 
społecznych za pomocą programu Płatnik. 

4. Sporządzanie przelewów. 
5. Wykonywanie czynności uzgodnionych z dyrektorem szkoły w zakresie spraw 

pracowniczych. 
6. Sporządzanie sprawozdań statystycznych. 
7. Sporządzanie deklaracji PFRON oraz rozliczanie składek PFRON. 
8. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa  

lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji Księgowego. 
VI.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

1. Czas pracy: norma dobowa czasu pracy 4 godziny dziennie, 20 godzin 
tygodniowo. 

2. Praca przy komputerze wymagająca stałej koncentracji i obciążenia wzroku. 
3. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie 

uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. 
4. Wynagrodzenie  ustalone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników 

Gimnazjum nr 1 w Stargardzie. 
VII.  Wykaz wymaganych dokumentów: 

1. List motywacyjny. 
2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej. 
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  

wraz ze wskazaniem numeru telefonu kontaktowego - wzór kwestionariusza 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia  
przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 
oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2006r. Nr 125, 
poz. 869). 

4. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe. 
5. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.  
6. Świadectwa pracy.  
7. Dokument potwierdzający niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat taki 

dokument posiada. 
8. Oświadczenie kandydata: 

− o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym, 

− o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 
− o nie toczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym, 

− o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu  
w pełni z praw publicznych, 

− o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, 
zgodnie z art.  23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 3135 z późn. zm.),  

− o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych  



oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów  
lub za  przestępstwo karne skarbowe – z zastrzeżeniem, iż w przypadku 
wyboru kandydata na stanowisko Księgowego przed zawarciem umowy 
należy dostarczyć zaświadczenie o niekaralności, 

− o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub dokument potwierdzający 
posiadanie obywatelstwa polskiego. 

VIII.  Miejsce i termin składania ofert: 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  
z podaniem danych: imię i nazwisko kandydata, adres do korespondencji, numer 
telefonu kontaktowego z dopiskiem – „Nabór na stanowisko Księgowego  
w Gimnazjum nr 1 w Stargardzie”. 
Oferty należy składać w sekretariacie Gimnazjum nr 1 w Stargardzie  
z siedzibą przy ulicy Popiela 2 w godzinach od 7.30 – 15.00 lub przesłać pocztą  
na adres :  

Gimnazjum nr 1 ul. Popiela 2 73-110 Stargard 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2017r. (w przypadku przesłania 
pocztą liczy się data wpływu). 

IX.  Pozostałe informacje: 
Oferty, które wpłyną do Gimnazjum nr 1 w Stargardzie po terminie, w inny sposób 
 niż określono w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów  
– nie będą rozpatrywane. Złożone oferty nie będą odsyłane. Można je odebrać  
w ciągu trzech miesięcy od opublikowania informacji o wynikach naboru. 
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy 
kwalifikacyjnej, z wyłączeniem osób, których oferty zostaną odrzucone z przyczyn 
formalnych. 
O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie. 
Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Stargardzie zastrzega sobie prawo odstąpienia  
od rozstrzygnięcia w następstwie braku wyłonienia odpowiedniego kandydata. 
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej (http://bip.um.stargard.pl) oraz na tablicy informacyjnej  
w Gimnazjum nr 1 w Stargardzie. 
Umowa o pracę z kandydatem wyłonionym w drodze konkursu zawarta będzie  
od dnia 1 lutego 2017r. 
Zastrzega się prawo zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny  
nie przekraczający trzech miesięcy w celu sprawdzenia umiejętności 
i doświadczenia zawodowego pracownika. 
 
 

Dyrektor Szkoły 
mgr Beata Gniazdowska 


