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Ogłoszeni.e o paborze na wolue stanowiskoJnednicze :

Główny l(siegowy w Zespole Szkolpo - Przedszkolnym pr 2 w §arnowie

Dltektor Zespołu Szkolno - Przędszkolnego nt ż w Sarnowie ogła§za nabór na wolne
stanowisko wzędŃcze - główny księgowy.

Data ogłos zeńa: 23 .0ż.202|r.

1. Nazwa i a3res iednostki:

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Sarnowie

ul. Szkolna 5

42-512 Psary

2. Określenie stanowiska i rwmagań zwiazanvch ze stanowiskiem:

§tanorryisko: główny księgołvy w Zespole Szkolno - Pnedszkolnym nr 2 w Sarnowie

Wymiar etatu: 1/1

Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przysĘpić osobą która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy
z dńa27 sierpnia}})9 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.0.869 tj):

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Pofonrmięnią o Wolnym
Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodatczym, chyba,
że odrębne ustawy vńeżńajązatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych
od posiadania obywatelstwa polskiego ;

2) posiada znajomość językapolskiego w mowię i piśmie w zakresie koniecznym
do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych orcz korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była prawomocnie skazana zaprzestęstwo przeciwko mieniu, przeciwko

obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności ins§rtucji pństwowych
oraz samorądu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów 1ń za
przeĘpstwo skarbowe;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczrre jednolite studia magisterskie, ekonomiczlę wyzszę studia

zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiada co najmniej 3-letrrią prakĘkę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co
najmniej 6-1etnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do Ąestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,



d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniaj ące do usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydarre na podstawie odrębnych przepisów.

6) stan zdrowi a pozwala na zatrudnienie na określon;łn stanowisku,

7) Posiada umiejętność obsługi komputera w zakresie: programy księgowe, pakiet
biurowy, poczta elektroniczna, Internet.

Wymagania dodatkowe:

a) doŚwiadczęnie zawodowe wjednostkach oświatowo - budzetowych, co najmniej 2-\etni
stń na samo dzieln)rm stanowisku,

b) dobra znajomość zagadnieńrachuŃowości budżetowej w jednostkach oświatowych,

c) znajomoŚĆ przepisów oświatowych i samorządowych: ustawy o rachunkowości, ustawy
o finansąch publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy KartaNauczyciela,
Kodęksu Pracy,

d) znajomość zagadnień płacowych, podatkowych, ubezpieczeniowych, przepisów
dotyczących zasad wykorzysĘwania środków unijnych,

e) znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

Ą znaj omość przepisów dotyczących central izacji VAT,

g) znajomoŚĆ programów: Finanse Vulcan i Płace Vulcan, Płatnik oraz pakietu Microsoft
Office,

h) ob sługa urządzeń biurowych.

3. Zakres rwkonvwanvch oFowiązków:

a) prowadzenie całości spraw związanychz rachunkowością jednostki budżetowej,

b) wykonywanie dyspozycj i środkami pieniężnymi,

c) oPracowanie planu i sprawozdń finansowych, kontrola zgodności operacji gospodarczych
i finansowych z planem finansowym,

d) prowadzenie spraw w zakresie w;magrodzeń pracowników,

e) dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,

f) opracowanie projektów przepisów wewnętrrnych dotyczących polityki rachunkowości,
zakładowego planu kont, obiegu i kontroli dokumentów finansowych,



g) realizacj a zadń z zal<ręsu rachuŃowości innych niewymienionych vryżej,które z mocy
prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należądo
kompetencj i głównego księgowego.

4. Informacia o warunkach pracy:

a) pracaw wymiarze 1 etatu,

b) norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godżn,

c) norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40,

d) wynagrodzenie zapracę wypłacane tazw miesiącu do 30-go kazdego miesiąca,

e) możliwe rozpoczęcie pracy od 1 sierpnia2l}L t.,

t) praca przy komputerze.

5. WyĘagane dokumenty:

a) list motlłvacyjny;

b) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej kandydata;

c) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadane
wykształcenie;

d) aktualne zaśńadczenie lekarskie o braku przeciwwskazah zdrowotnych do wykonlrvania
pracy na proponowanym stanowisku;

e) oświadczenie o niekaralnoś ci za przestępstwa popełnione umyślnie ;

f) oświadczenie o niekaralności zaprzestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwolyych oruzsamarządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub zaprzestępstwo karne skarbowe,

g) oświadczenie o wyrażeniu zgody naptzetwaruanie danych osobowych w celu
przeprowadzenia konkursu.

Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydata stanowią załączntk do
niniejszego ogłoszenia



6. Mieisce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenĘ aplikacyjne należy przesłaópocńąlub składać w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko głównego księgowego" w nieprzekraczalnymterminię
do dnia 15 marca 202l, r. w sekretariacie szkoły

adres:

Szkoła Podstawowa im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie

ul. Szkolna 5

42-512 Psary

Dopuszcza się w okresie trwającej pandemii wysłanie kopii dokumęntów drogą mailową ma
adres spsarĘo.rłal@poczta.fm z podaniem tematu korespondencji: Konkurs na stanowisko
głównego księgowego.

Aplikacje złożone po wymienionym wyżej tęrminie nie będą rozpatrywane (decyduje data
wpływu). O terminie i miejscu przeprowadzeniarozmowy kwalifikacyjnej kandydaci
spełniaj ący wymagania formalnę zo staną powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje możnauzyskać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Samowie pod
numelem tęI.32 267 22 15 w godzinach 8:00 -14:30.

Informacja o w}łriku naboru będzie umięszczona na stronie intemetowej ZSP rlr 2
w Sarnowie: wływ.§p.sarnow.pV

Ogłoszenie o naborze opublikowano na stronie internetowej ZSP nr 2 w Sarnowię w dniu
23 lutego ż02l r.

Dyrektor ZSP nr 2 w Sarnowie:
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Dokumenty do pobrania:

. oświadczęńe o wyrażeniuzgody naprzetwarzanie danych osobowych;
o oświadczeńe o zapoznaniu się z klauzula informacyjną;
o klauzulainformacyjna;
o oświadczenie o niekara]ności.


