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Dyrektor 

II Liceum Ogólnokształcącego 

im. Bolesława Chrobrego w Sopocie 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 

 

PRZEDMIOT NABORU 

 

Stanowisko: Specjalista ds. administracyjnych 

Wymiar zatrudnienia: 3/4 etatu (30 godz./ tydz.) 

Data zatrudnienia: 01.01.2021 r. 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę 
 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE 

 

1. obywatelstwo polskie; 

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

3. nieposzlakowana opinia; 

4. osoba nie będąca prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 

przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; 

5. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania 

obowiązków głównego księgowego; 

6. wykształcenie minimum średnie; 

7. biegła umiejętność posługiwania się aplikacjami MS Office, urządzeniami biurowymi; 

znajomość:            

 a) podstawowych zagadnień z ustawy o systemie oświaty, 

b) podstawowych zagadnień z ustawy o pracownikach samorządowych, 

c) podstawowych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych podstawowych zagadnień   

z ustawy o finansach publicznych, 

d) wiedza w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego, 

e) instrukcji kancelaryjnej, 

f) umiejętność redagowania pism urzędowych i protokołów ze spotkań, 

g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku. 

 

WYMAGANIA DODATKOWE 

 

1. wskazana umiejętność pracy w Programie System Informacji Oświatowej (SIO) lub gotowość do 

nauki obsługi programu, 

2. znajomość obsługi komputera oraz programów komputerowych w tym: wskazana umiejętność 

obsługi programu z serii VULCAN,  

3. odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, 

kreatywność, 

4. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpraca w zespole. 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW 

 

1. prowadzenie sekretariatu szkoły, w tym korespondencji, ewidencji druków ścisłego zarachowania, 

ewidencji uczniów, rejestrów oraz dokumentacji wynikającej z obowiązujących w tym zakresie 

przepisów prawa i procedur obowiązujących w szkole; 

2. sporządzanie sprawozdań dotyczących młodzieży szkolnej; 

3. wydawanie uczniom zaświadczeń, legitymacji i duplikatów i innych dokumentów, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa; 

4. prowadzenie ewidencji legitymacji szkolnych wydawanych uczniom oraz księgi uczniów; 

5. przyjmowanie i rejestrowanie podań/wniosków uczniów zgłaszających się do klas pierwszych oraz 

uczniów składających podania o przyjęcie do klas starszych; 
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6. przyjmowanie innych podań, próśb, wniosków, skarg uczniów i ich rodziców, a także innych klientów 

szkoły; 

7. prowadzenie - rejestrowanie, wypełnianie, kompletowanie  i  przechowywanie  akt  osobowych  

uczniów, w  tym  arkuszy ocen i protokołów egzaminacyjnych; 

8. prowadzenie/obsługa programu sekretariatu: droga edukacyjna ucznia oraz innych programów, 

które zgodnie z przepisami prawa będą wdrażane do obsługi na tym stanowisku pracy; 

9. przyjmowanie wniosków dotyczących uczniów, w tym o zwolnienia z zajęć WF, przygotowywanie 

dla dyrektora decyzji administracyjnych w zakresie wniosków, przechowywania wniosków i 

rejestrowanie wydanych decyzji oraz innych dokumentów związanych z procedurą zwalniania z ww. 

zajęć; 

10. prowadzenie tworzonych w szkole i regulowanych wprowadzanymi procedurami i zarządzeniami 

rejestrów lub innych zbiorów dokumentów; 

11. wypisywanie duplikatów świadectw i przedkładanie ich do podpisu dyrektorowi szkoły; 

12. rejestrowanie   w    księdze   absolwentów    i   wydawanie   absolwentom   świadectw   dojrzałości  

i zaświadczeń dostarczonych przez OKE w Gdańsku; 

13. współdziałanie w zakresie obowiązujących przepisów prawa z WKU i innymi organizacjami władz; 

14. prowadzenie dokumentacji archiwum szkolnego – archiwizacja bieżąca; 

15. podpisywanie z upoważnienia dyrektora szkoły kopii dokumentów „za zgodność”; 

16. sprawowanie kontroli nad zawartością i zabezpieczeniem sejfu znajdującego się w sekretariacie 

szkoły; 

17. współpraca ze starszym referentem ds. kadr i płac w zakresie  spraw  związanych  z  zamawianiem 

i wydawaniem legitymacji dla pracowników szkoły; 

18. przedkładanie materiałów organom kontroli lub osobom upoważnionym do sprawowania czynności 

kontrolnych; 

19. dokonywanie wydatków gotówkowych w zakresie kompetencji, pobieranie zaliczek bankowych i 

dokonywanie wpłat; 

20. prowadzenie ewidencji znaczków pocztowych, delegacji służbowych i pieczątek; 

21. wypłacanie poborów nauczycielom i pracownikom obsługi oraz stypendia młodzieży; 

22. prowadzenie rozliczeń finansowych wynikających z prowadzenia sekretariatu i prowadzenia kasy, 

a w tym raporty kasowe budżetowe; 

23. prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

24. przygotowywanie danych i wprowadzanie ich w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) i arkuszu 

organizacyjnym w programie VULCAN w  zakresie zadań  wynikających  ze  stanowiska   pracy  

i zakresu czynności; 

25. przyjmowanie skarg i wniosków; 

26. współpraca z Radą Rodziców II LO w Sopocie w zakresie udostępniania list uczniów, przyjmowanie 

wpłat i wypłacanie zaliczek na Radę Rodziców, koordynacja działań między Radą Rodziców a 

szkołą, przyjmowanie rachunków z wydatkowanych środków z Rady Rodziców. 

 

Wymagane dokumenty 

 

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), umożliwiający kontakt tj. adres: e-

mail, numer telefonu lub adres. 

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie. 

3. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach. 

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia). 

5. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy. 

6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego 

7. Oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z 

pełni praw publicznych, 

8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko 

mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz 

samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów. 

10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

postępowania rekrutacyjnego o treści: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam 
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zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest II Liceum Ogólnokształcącego im. 

Bolesława Chrobrego w Sopocie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV, liście 

motywacyjnym i innych dokumentach w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji. Zgoda 

została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO. Zapoznałam/em się z obowiązkiem 

informacyjnym” 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs 

na stanowisko – Specjalista ds. administracyjnych” w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego 

im. Bolesława Chrobrego w Sopocie, Al. Niepodległości 751, 81-838 Sopot w terminie do: 08 

grudnia 2020 r. do godz. 15:00. 

2. Dokumenty aplikacyjne wysyłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. 

3. Dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji będzie można odebrać w sekretariacie II Liceum 

Ogólnokształcącego w Sopocie, nieodebrane po 30 dniach ulegną zniszczeniu. 

4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej II Liceum 

Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego http://2lo.bipdlaszkol.pl/. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci jest II Liceum Ogólnokształcące 

im. Bolesława Chrobrego, adres: 81-838 Sopot, Al. Niepodległości 751 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się 

pod adresem e-mail: rodo@ckusopot.pl lub listownie na adres: Centrum Kształcenia 

Ustawicznego, ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot z dopiskiem „RODO”. 

3. Celem przetwarzania państwa danych osobowych jest: przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko 
Specjalista ds. administracyjnych do II Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w 
Sopocie na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych 
art. 221 §1 Kodeksu Pracy 

b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych 
każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, 

c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy. 

4. Dane osobowe zostaną udostępnione pracownikom upoważnionym przez Administratora do 

zrealizowania celów przetwarzania tj. procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko administracyjne. 

5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że wyrażą 

Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych. Jeżeli 

podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być 

przetwarzane, aż zgoda nie zostanie odwołana.  

6. Mają Państwo prawo do: 

a) żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie Administratora 
(art. 15 RODO) 

b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), 

c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), 

d) żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do 
innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO), 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), 

f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na 
podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO), 

http://2lo.bipdlaszkol.pl/
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g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych 
Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności 
przetwarzania przekazanych danych osobowych z przepisami prawa. 

 

7. Podanie danych osobowych dobrowolne, ale jednocześnie zgodnie z przepisami prawa jest 

warunkiem koniecznym do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje 

brakiem możliwości rozpoczęcia i realizacji procesu rekrutacji. 

Dyrektor 

II Liceum Ogólnokształcącego 

Im. Bolesława Chrobrego w Sopocie 


