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Z。Iqcznik nr l。

Do Procedury mboru prcJCOWnik6w m WO/ne

StOnOWisko odministroc/i / obsIugi w Szko/e

Podstowow?i nr 16 /m. B. Pruso

w siemionowicoch $Iqskich

OG[OSZENIE O NABORZE

SZKOしA PODSTAWOWA NR 16 1M. B. PRUSA

UI. SZYMANOWSKIEGO l1

41-103 S惟MIANOWICE SLASKiE

POSZukuje

kandydata na stanowisko g16wnego ksiegowego w vymiarze pe†nego etatu

Podstawa prawna:

1, Ustawa z dnia 21 1istopada 2008 r. o pracownikach samorzadowych (Dz, ∪. z 2018 r. poz.

1260,1669).

2. Rozporzadzenie Rady Ministr6w z dnia l maja　2018　r. w sprawie wynagradzania

PraCOWnik6w samorzadowych (Dz.U. 2018 poz. 936).

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pubIicznvch (Dz. ∪. z 2017 r. poz. 2077, Z P6Zn.

Zm.).

1. Do obowiazk6w pracownika na tym stanowisku naleieC bedzje m.jn.;

-　KontroIa dokument6w ksiegowych (sporzadzanie, PrZvimowanie i archiwizacja);

-　Przvgotowywanie projekt6w plan6w finansowych;

-　Wydatkowanie Srodk6wfinansowych zgodnie z pianem finansowym;

-　Ewidencjonowanie dokument6w ksiegowych i prowadzenie bazy danych przy pomocy

PrOg「am6w finansowo - ksiegowych;

-　Opracowywanie projekt6w przepISOW WeWnetrZnyCh dotyczacych prowadzenia

rachunkowo;ci;

-　Prowadzenie umorzeh ;rodk6w trwa†ych;

-　Terminowe regulowanie zobowiaza向

-　Sporzadzanie wszelkich sprawozdah finansowych okre引ajacych funkcjonowanie szkofy;

-　Wykonywanie dyspozycji Srodkami PIenieZnymI;

一　Wsp6tpraca z ING Bank Slaski w ramach obs†ugi rachunk6w bankowyc巾

-　Spo「zadzanie i obIiczanie Iist ptac ztytu†u wynagrodzeh dla pracownik6w;

-　Obliczanie zasitk6w chorobowych, OPiekuhczych, maCie「zyhskich, rOdzicieiskich,

rehab出tacyjnych dia pracownik6w;

-　Przygotowywanie dokumentacji do ZUS- u (kapita† poczatkowy);

-　Wystawienie zaSwiadczeh o wysokoSci wynagrodzeh dIa pracownik6w;

-　Sporz如zenie rocznYCh informacji podatkowγCh do Urzedu Skarbowego;

-　Zg†aszanie i wyrejestrowanie pracownik6w do ZUS.

2. Wymagane kwalifikacje:

-　Spe†niajeden z poniZszychwarunk6w:

・　Ukohczy†/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyZsze studia

zawodowe, uZuPe†niajace studia magisterskie lub ekonomiczne studia podYPIomowe

i posiada co najmniej 3- letnia praktvke w ksiegowoSci,
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・　Uko面ozy†/a 5rednia poIicealng lub pomatu「alna szko†e ekonomiczna i posiada co

najmniej 6 - Ietnia praktyke w ksiegowo5ci,

-　Posiada obywatelstwo poiskie;

-　Posiada pe†na zdoinoS6 do czynno$ci prawnvch oraz publicznych;

-　NiekaraInoS6　za przestepstwa przeciwko mieniu, PrZeCiwko obrotowi gospodarczemu,

PrZeCiwko wiarygodno;ci dokument6w Iub za przestepstwo skarbowe;

-　Nieposzlakowana opinIa;

-　Stan zdrowia pozwalajacych na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;

-　Bardzo dobra umiejetnoS6 obs†ugi program6w komputerowych (pakiet MS O簡ce, Ptatnik,

VULCAN,QWARK, QDekIaracje, Bestia);

-　Doskona†a zna」OmOSC Zagadni〔諭z zakresu Prawa Pracy, Karty NauczycieIa, Ustawv o

PraCOWnikach samorzadowych, Rozporzadzenia Rady Ministr6w w sprawie zasad

Wynagradzania pracownik6w samorzadowych, ubezpieczeh spo†ecznych, OPOdatkowania

os6b fizycznych, Funduszu Swiadczeh Socjalnych.

-　Bardzo dobra znajomo$6　zagadnieh w zakresie rachunkowo$ci z uwzglednieniem

rachunkowo;ci budietowej, Znajomo;6 ustaw o finansach pubiicznych, Ordvnacja podatkowa

O POdatku od towar6w i us†ug, PraWa Zam6wieh pu帥cznych, Znajomo;6 zasad naIiczania

P†ac, inwentaryzadi, SPraWOZdawczoSC budZetowa.

3. Wymagania dodatkowe:

-　OdpowiedziainoS6, SumiennoSC rzetelnoS6, ZaangaZowanie i samodzieInoSC;

-　Umiejetno;C nawiazania kontakt6w i wsp6†pracy z p「acownikami jak i instytucjami

ZeWnetrZnymi; ZdoInoSC anaIitycznego mySlenia, umiejetnoSC pracy w zespoIe;

-　UmiejetnoSC interpretacj= stosowania przepISOW PraWa Obowiazujacego;

-　Otwarto;6 na pogtebianie wiedzv、

4. Wymagane dokumenty:

-　Listmotywacyjny;

-　CV;

-　dokumenty potwierdzajace staZ pracy;

-　dokumenty potwierdzajace wykszta†cenie;

-　kwestionariusz osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie (za†apznik l〉;

-　ZaSwiadczenie lekarskie o braku przeciwskazah zdrowotnych do wykonywania pracy na

StanOWisku g†6wnego ksiegowego;

-　OSwiadczenie o niekaraIno;ci za przestepstwa popeinione umy引nie (za†acznik 2);

-　O$wiadczenie o pe†nej zdoInoSci do czymosci PraWnyCh oraz korzystania z pe†ni praw

Publicznvch (zatacznik 2);

-　OSwiadczenie o niekaraInoSci zakazem pe†nienia funkcji zwiazanych z dysponowaniem

Srodkami publicznymi , O kt6rym w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy o odpowiedziaInosti za

naruszenie dyscypIiny finans6w pubIicznych z dnia 17　grudnia　2004　r, (Dz, U. 2018

POZ.1458,1669,1693,2192 z 2019 poz. 730) (za†acznik 2);

-　OSwiadczenie kandydata o wyraieniu　乙gOdv na przetwarzanie danych osobowych na

POtrZeby postepowanja rek…taCyjnego, ZgOdnie z ustawa z dnia lO maja 2018 r. o ochronie

danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000); (za†apznik 2〉.
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5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Mieisce wvkonvwania pracv: Szko†a Podstawowa nr 16 im. B. Prusa, ui. Szymanowskiego ll, 41-103

Siemianowice S唱skie.

Stanowisko pracv: Podstawowe zadania na stanowisku pracy wymagaja pracy siedzacej przy

komputerze w godzinach　7.00　- 15.00 lub　8.00　- 16.00. Termin rozpoczecia zatrudnienia:

01.08.2019「.

6. 1nformacja o wskaZriku os6b niepetnosprawnych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 16 im.

B. P「usa w miesiacu poprzedzajacym date upubIicznienia ogtoszenia o naborze

W miesiacu kwietniu　2019　r. wskaZnik zatrudnienia os6b niepetnosprawnych, W rOZumieniu

PrZePis6w o rehab冊acji zawodowej i spo†ecznej oraz zatrudnieniu os6b niepetnosprawnych wyni6s†

POniねj6%.

7. Termin i miejsce sk†adania dokument6w:

Dokumenty wraz z wymaganymi za†acznikami prosimy:

-　PrZeS†a6 na adres szkoty poczta tradycyjna z dopiskiem Iub z†oZy6 osobi$cie do sekretariatu

SZko†y w zamknietej kopercie z dopjskiem: ′,Nab6r na woine stanowisko urzednicze - gt6wny

ksiegowy w Szkole Podstawowej nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach SIaskich′′ w

nieprzek「aczaInym term面e do dnia 27.05.2019 r. do godz. 14.00 (decyduje data wp†ywuh

Dokumenty, kt6re zostana z†ofone w szkoIe po uptywie wskazanego terminu nie beda rozpatrywane.

Dodatkowe informacje moina uzyskaC pod nrteIefonu (032) 220 14 80 lub与02 085 176.

Otwarcie kopert nastapi w SzkoIe Podstawowej nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Slaskich w dniu

28.05. 2019　r. o godz. 9.00. Po uptywie terminu sk†adania dokument6w komisja konkursowa

POWO†ana przez dyrektora zaprosi kandydat6w spe†niajacych wymagania formalne na rozmowe

kwa冊kacyjna. O dacie i miejscu spotkania kandvdaci zostana powiadomieni indywidualnie.

informacja o wyniku naboru bedzie umieszczona na stronie intemetowej BIP.

Dokumenty nieodebrane po uptywie l miesiaca od dnia rozstrzygniecia naboru zostana protokolamie

Zgodnie z art, 4 pkt 7　Rozporzadzenia ParIamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informuje, iZ

administratorem danych osobowych kandydat6w ubiegajacych sie o zatrudnienie jest Szkofa

Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach S厄skich przy uiicy Szymanowskiego ll. Dane

OSObowe zbierane sa dla potrzeb nie乙bednych do rea=乙aCji procedury naboru, W Celu wYtOnienia

kandvdata do pracy w Szkoie Podstawowej nr 16 w Siemianowicach Slaskich.
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