DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANUSZA
KUSOCIŃSKIEGO W ZŁOCIEŃCU
ogłasza II nabór na urzędnicze stanowisko głównego księgowego
(pełny etat) w Szkole Podstawowej nr 1 w Złocieńcu
przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a
1. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie lub inne zgodnie z art.11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach
samorządowych,
2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, objętym naborem,
5. nieposzlakowana opinia,
6. Wykształcenie i staż pracy:
a) ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,
uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie
lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości
lub wykonywała co najmniej przez 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z
wymaganiami na danym stanowisku
b) średnie, policealne lub pomaturalne ekonomiczne i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w
księgowości lub wykonywała co najmniej przez 6 lat działalność gospodarczość o charakterze
zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
7. znajomość zagadnień i przepisów regulujących sprawy: pracy i płacy – kodeks pracy,
ubezpieczenia społeczne, podatek od osób fizycznych, PFRON, sprawozdawczość GUS oraz
rachunkowości budżetowej w zakresie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, ustawy
o finansach publicznych i przepisów wykonawczych w tym zakresie.
2. Wymagania dodatkowe:
1. praktyczna umiejętność obsługi komputera, oprogramowania biurowego i internetu,
2. znajomość zasad obsługi oprogramowania – kadry i płace, księgowość ,
3. umiejętność obsługi programu Płatnik,
4. umiejętność obsługi innych urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax., niszczarka),
5. umiejętność organizacji pracy własnej i wykonywania pracy w zespole.
3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1. prowadzenie rachunkowości Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2. opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w jednostce,
3. przygotowanie projektu budżetu jednostki
4. sporządzanie sprawozdawczości finansowej (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie
zmian w funduszu jednostki) sporządzanie
sprawozdawczości budżetowej,
5. naliczanie i terminowe przekazywanie zaliczek podatkowych i składek ( PEFRON),
6. obsługa programu PŁATNIK – sporządzanie , rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną
dokumentacji ZUS ,
7. sporządzanie sprawozdań do GUS , ZUS , US,
8. sporządzanie informacji o rocznych dochodach i pobranych zaliczkach pracowników ( PIT
– 11),
9. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

10. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej wg
obowiązującej klasyfikacji budżetowej i planu kont,
11. sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
12. sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
13. prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia , sprzętu oraz innych wartości rzeczowych
nie stanowiących środków trwałych ich
umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
14. nadzorowanie i rozliczanie inwentaryzacji majątku szkoły,
15. rozliczanie ZFŚS,
16. dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i
finansowych,
17. sporządzanie list płac, prowadzenie kart wynagrodzeń, prowadzenie dokumentacji
niezbędnej do naliczania zasiłków oraz naliczanie
zasiłków,
18. prowadzenie spraw kadrowych,
19. wykonywanie doraźnie innych czynności księgowych.
4. Warunki pracy na danym stanowisku:
1.praca w pokoju jednoosobowym,
2. wyposażenie stanowiska pracy: biurko, zestaw komputerowy
3.fizyczne warunki pracy: praca koncepcyjna w warunkach pokoju biurowego, ogrzewanego i
oświetlonego światłem naturalnym
6. Wymagane dokumenty:
1. oferta z wnioskiem o zatrudnienie i listem motywacyjnym,
2. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę,
3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy
zawodowej i oświadczeniem o zgodzie na
przetwarzanie danych osobowych w trakcie naboru na cel naboru,
4. oświadczenie o niekaralności,
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych,
6. oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym pracę na stanowisku,
7. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub innych dokumentów
potwierdzających staż pracy oraz okresy prowadzenia
działalności gospodarczej,
8. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
9. kopia dokumentu, określonego w przepisach o służbie cywilnej, potwierdzającego
znajomość języka polskiego dla kandydatów z obywatelstwem innym niż polskie.
7. Inne informacje dla kandydatów:
1.dokumenty aplikacyjne (oryginalne lub kopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z
oryginałem) należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza
Kusocińskiego w Złocieńcu przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a lub przesłać pocztą na
adres urzędu (kod: 78-520)z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze głównego

księgowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Złocieńcu” w terminie do dnia 22 czerwca
2018 r. Oferty, które wpłyną do szkoły po tym terminie, nie będą rozpatrywane,
2.każdy kandydat spełniający wymogi formalne zostanie powiadomiony o terminie
przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
3.osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym
kierowniczym urzędniczym, zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej,
trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu kończącego
służbę przygotowawczą;
4.bliższych informacji na temat naboru udziela Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w
Złocieńcu (tel. 943671242)
5.informacja o kandydatach, przebiegu postępowaniu i wynikach naboru będzie umieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.zlocieniec.pl/ oraz na tablicy informacyjnej
urzędu.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Złocieńcu
Janina Król

Złocieniec, 11 czerwca 2018 r.

