
Dyrektor 
Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem 

ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy 
 

1. Stanowisko pracy: Główny Księgowy 
 

2. Wymiar czasu pracy: 0,2 etatu z możliwością zmiany na 0,7 etatu z dniem 01.10.2017r. 
 

3. Rodzaj umowy: umowa o pracę od 01.08.2017r. 
 

4. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: 

 posiada obywatelstwo polskie, 

 posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, 

 nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko 
obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu 
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo skarbowe, a także za 
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, 

 posiada nieposzlakowaną opinię, 

 posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania 
obowiązków głównego księgowego, 

 ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe, 
uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co 
najmniej 3-letni staż w księgowości bądź ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę 
ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letni staż w księgowości, 

 

5. Wymagania dodatkowe: 

 znajomość norm prawnych obowiązujących w placówkach oświatowych w zakresie finansów 
publicznych, rachunkowości, podatków, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagradzania 
pracowników, a w szczególności znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy                       
o rachunkowości, ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy - 
Kodeks pracy, ustawy o systemie oświaty, prawo oświatowe, znajomość zasad gospodarki 
finansowej, 

 umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów księgowych     
i płacowych, a także znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej, 

 umiejętność sporządzania planów, opracowań i sprawozdań finansowych, 

 dobrze widziane doświadczenie na stanowisku głównego księgowego, 

 predyspozycje do kierowania zespołem pracowników, 

 umiejętność analitycznego myślenia, 

 umiejętność zachowania tajemnicy służbowej, 

 dobra organizacja pracy, 

 odpowiedzialność i rzetelność. 
 

6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 prowadzenie rachunkowości jednostki oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 

 realizacja zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie       
z obowiązującymi przepisami, 

 dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 
finansowym, 

 dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 
gospodarczych i finansowych, 

 sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki budżetowej, 

 sporządzanie sprawozdań statystycznych, 

 prowadzenie nadzoru nad stosowaniem rzeczowego wykazu akt, przepisów instrukcji kancelaryjnej 
oraz przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej,  

 nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów, 



 prowadzenie rozliczenia inwentaryzacji składników majątkowych, 

 sporządzanie naliczenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planów                     
i sprawozdawczości funduszu, czuwanie nad zgodnością jego wydatków z regulaminem                   
i przepisami prawa, 

 sporządzanie różnego rodzaju analiz, 

 dokonywanie przelewów drogą elektroniczną, 

 należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych, 

 przestrzeganie zasad dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej, 

 wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów 
wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego. 
 

7. Wymagane dokumenty: 

 list motywacyjny, 

 kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom, świadectwo, zaświadczenie), 

 kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy), 

 inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 

 oryginał kwestionariusza osobowego, 

 oświadczenie stwierdzające, że kandydat nie był skazany wyrokiem sądu za przestępstwo  
przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji 
państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za 
przestępstwo skarbowe, a także za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, 

 oświadczenie o nietoczącym się wobec kandydata postępowaniu karnym, 

 oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 

 aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku 
głównego księgowego, 

 pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu z klauzulą o treści: 
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101, poz.926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.         
o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz.1458 ze zm.)". 
 

8. Termin i miejsce składania dokumentów: 

 wymagane należy składać u dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym     
w Zawadzkiem, przy ul. Paderewskiego 1, w godz. 8°°-13°° w terminie do 30.07.2017r., 

 dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór kandydatów na 
stanowisko głównego księgowego Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym          
w Zawadzkiem”, 

 dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  
 

9. Informacje uzupełniające: 

 konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora Przedszkola Publicznego    
Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem, 

 z kandydatami spełniającymi wymagania, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, zostaną 
przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne; o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną 
poinformowani telefonicznie, 

 informacja o wyniku naboru będzie podana na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola, 
zamieszczona na stronie BIP i stronie internetowej Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem 
Integracyjnym w Zawadzkiem www.ppnr2.zawadzkie.pl 
 

Dodatkowych informacji udziela dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym      
w Zawadzkiem, nr telefonu 774616485 

 

                                                                                                          Jolanta Momot  
                                                                                        Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2  
                                                                                     z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem 
 

Zawadzkie, 18.07.2017r. 

http://www.ppnr2.zawadzkie.pl/

