
 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

głównego księgowego 

 

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 SPECJALNA 

w RADOMIU ul. ŚW.BRATA ALBERTA 1A 

 
                     Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

(Dz. U. z 2016r. poz. 902 oraz z 2017r. poz.60) Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalna  

w Radomiu ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze głównego księgowego.  

I. Nazwa i adres jednostki: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna , 26-600 Radom 

 tel. 48 360 51 60   

II. Wymiar czasu pracy: 1 etat – 40 godzin tygodniowo  

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem  

 

          1. Wymagania niezbędne:  

 

Do naboru może przystąpić osoba, która posiada:  

 

1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce finansów publicznych 

od posiadania obywatelstwa polskiego..  

2) Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.  

3) Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko 

działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów 

lub za przestępstwo skarbowe.  

4) Wykształcenie zgodne z art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. 

U. z 2013 poz. 885) - przy czym preferowane jest wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz co najmniej 3-

letnia praktyka w księgowości, 6 lat praktyki(wyksztalcenie średnie).  

5) Znajomość ustaw: Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa – 

Prawo oświatowe, o ochronie danych osobowych.  

6) Znajomość obsługi programów komputerowych: MS OFFICE, programu VULCAN FINANSE ( praca w 

Zintegrowanym Systemie  Oświaty ), aplikacji e-PFRON, bankowego systemu obsługi przelewów Pekao 

biznes 24,  

7) Nieposzlakowana opinia.  

8) Umiejętność redagowania pism urzędowych.  

9) Umiejętność stosowania przepisów prawa.  

 

          2. Wymagania dodatkowe:  

 

1) Znajomość przepisów prawa w zakresie: finansów publicznych, zamówień publicznych, rachunkowości, 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, prawa podatkowego, przepisów ZUS, 

prawa oświatowego, prawa pracy i umiejętność ich właściwego stosowania.  

2) Znajomość zasad rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych.  

3) Znajomość zasad sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych.  

4) Biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet).  

5) Znajomość obsługi programów finansowo-księgowych.  

6) Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy.  

7)  Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, gotowość do podnoszenia swoich 

kwalifikacji.  

8) Gotowość nawiązania stosunku pracy z dniem 1 lutego 2019 r.  

 

          

 



 

 

       3.  Główne obowiązki na stanowisku:  

 

1) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki.  

2) Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi.  

3) Odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo - budżetowej oraz zasad prawidłowej i 

oszczędnej gospodarki budżetowej.  

4) Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansową jednostki.  

5) Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej wg obowiązującej klasyfikacji 

budżetowej i planu kont.  

6) Sprawdzanie  dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym.  

7) Sporządzanie bilansu, sprawozdań budżetowych i finansowych jednostki, wykonywanie analiz, zestawień 

oraz prognoz kosztów i wydatków.  

8) Dokonywanie przelewów droga elektroniczną. 

9) Prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczenia zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz 

terminowość ich przekazywania. 

10) Nadzorowanie  nad prawidłowym przebiegiem przekazywania składników majątkowych, sprawowania 

odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia.  

11) Prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku,  

12) Sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy ZFŚS, planów i sprawozdawczości funduszu, 

przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrola zgodność 

wydatków z regulaminem i przepisami prawa,  

13) Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów 

wewnętrznych wydanych przez dyrektora szkoły, placówki należą do kompetencji głównego księgowego.  

 
4. Wymagane dokumenty:  

Życiorys (CV), list motywacyjny.  

Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ( potwierdzonych przez kandydata za zgodność z 

oryginałem).  

Kserokopie świadectw pracy ( potwierdzonych przez kandydata za zgodność z oryginałem).  

Własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w 

pełni z praw publicznych ( treść zgodna z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pracownikach samorządowych – Dz.U. z 

2018r. poz. 1260 z późn.zm)  

Własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( treść zgodna z art. 6 ust. 2 ustawy o pracownikach 

samorządowych – Dz.U. z 2018r. poz. 1260 z późn.zm).  

 

Inne dodatkowe dokumenty o posiadaniu kwalifikacji i umiejętności (uwierzytelnione kserokopie) np: studia 

podyplomowe, kursy i szkolenia, poprzedni zakres czynności opinie i referencje,  

uwierzytelniona kserokopia dowodu osobistego.  

 

Dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV powinny być podpisane przez składającego i opatrzone 

klauzulą:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)”.  
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej 

kopercie z dopiskiem „oferta na stanowisko głównego księgowego” w terminie 10 dni od ukazania się 

ogłoszenia tj. do 14 stycznia 2019r. 

Sekretariat szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna  

26-600 Radom, ul. Św. Brata Alberta 1a,  

Tel. 048 360-51-60  

  

5. Inne informacje  



Oferty osób, które spełniły wymogi formalne przechowywane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną;  

Oferty osób nie zakwalifikowanych, nie odebrane w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia informacji o wynikach 

naboru są komisyjnie niszczone:  

Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.  

 

Informacja o  wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej dla 

Miasta Radomia oraz na tablicy informacyjnej w szkole.  

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne 

kierownicze stanowiska urzędnicze w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 Specjalna w radomiu ul. Św. Brata 

Alberta 1 a 



 

 

 

 

 



 


