
ZARZADZENIE NR 136/2022
Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 3 października2022r.

w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze ds. oświaĘ
w Urzędzie Gminy Reńska Wieś

Na podstawie art.1 1 i art.I3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
( Dz.U z 2022r. poz.530) oruz Zarządzęnia nr I4lż005 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia
12 maja2005r. w sprawie zasad zatządzariapersonelem, zarządzarrl, co następuje:

§1

1, Ogłaszam nabór na stanowisko urzędnicze ds. oświa§.
2.}głoszenie podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej

oraznatablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi.
3. Treśó ogłoszenia starrowi załącznik do niniejszego zarządzęnia.

Komisja kwalifikaryjna do przeprowadzenia naboru powołana zostanie odrębnym
zarządzeniem.

§2

§3

Zaruądzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Reńska Wieś
2. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze ds. oświaĘ

3 . Określenie wymagń związarry ch zę stanowiskiem :

I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2.Pełnazdolność do czynności prawnychoruzkorzystanie zpełniprawpublicznych.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego orazumyślne przestępstwo skarbowe.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Kwalifikacje zawodowe:

1) wykształcenie: wyższe,preferowane kierunki: pedagogiczne, administtacja, zarządzanie
oświatą

2) doświadczęńę zawodowe: co najmniej 3 letni staz pracy w administracji samorządowej
lub w placówkach oświatowych

6. Biegła znajomośĆ przepisów zzakresuustaw: o samorządzie gminnym, Prawo oświatowe, Karta
Nauczyciela, o finarrsach publicznych, o systemie oświaty, o finansowaniuzadń oświatowych
7. Stan zdrowia pozwalający nazatrudnienie na określonym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Dobra znajomość obsługi utządzeńbiurowych, komputera, w tym programów MS Office, programów
oświatowych SIO.
3. Rzętelnośó, komunikatywność, odporność na stres, samodzielność, dyspozycyjnośó, kreatywność.
4. Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z oświatą.
5. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
6. Prawo jardy kategorii B.

III. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

l.Prowadzenie spraw zwiryanychzedllkacjąpubliczną, w szczególności zadń leżącychwkompetencjach
organów samorządu gminnego jako organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe, w tym m.in..:

- opiniowanie arkuszy i aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych;
- udziń w przygotowywaniu budzetów placówek oświatowy ch oraz nadzór nad ich realłzacją
2. Organizowanie koŃursów na stanowisko dyrektorów szkół i przedszkola.
3.Przygotowywanie dokumentacj i mńęanej z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego
oraz organizowanie prac komisji koŃursowych.
4. P rcwadzenie i koordynacj a Systemu Informacj i Oświatowej .
S.Ustalenie planu sieci szkół oraz granic ich obwodów.
6.0rgańzowanie dowozu dzieci do szkół.
7.Wykonywanie innych zadńujętych w ustawach o systemie oświaty i Karta Nauczyciela, w Ęm także
w zakresie współpracy i współdziałaniazorganami nńzorupedagogicznego oraz uzyskiwania
odpowiednich opinii i uzgodnień.
8.Przygotowywanie pĄektów uchwał Rady Gminy Reńska Wieś i ZarządzeńWójtą Gminy Reńska Wieś
doĘ czący ch oświaty i j ednostek obsługiwanych.
9.Inicjowanie i organizowanie projektów edukacyjnych i międzynarodowej wymiany międzyszkolnej.

IV. Wymagane dokumenty
l. List motywacyjny.
2. Cv.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania)

4. Oświadczenie kandydata (do pobrania):



1) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych otaz o korzystarriu z pełni praw
publicznych;
2) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
3) o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowipków;
4) o treści ,,v,łytażam zgodę naprzetrlarzanie moich danych osobowych zawarĘch w dokumentach
składanych w zńązku z ogłoszonym naborem na stanowisko urzędnicze ds. oświaty w Urzędzie
Gminy w Reńskiej Wsi, dla potrzeb niezbędnych dla rcalizacji procesu rekrutacji zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kulietnia 20l6t.
w sprawie ochrony osób flzycznych w zńązku
z przetwarzanięm danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz .U.UE z 2016r.
Nr 1l9,srt.l ze zm.);
5) oświadczenie kandydata o zaponlatill, się z klauzulą informacyjną doĘczącąprzetwarzanla danych
osobowych w ogłoszonym naborze na stanowisko ds. oświaty wUrzędzie Gminy Reńska Wieś.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, wymagane do

wykonywaniapracy na stanowisku ds. oświaty Urzędu Gminy Reńska Wieś (świadectwo ukończenia szkoĘ
średniej, dyplom ukończenia studiów wyższych, zaświadczeń, certyfikatów, ukończonych kursów, szkoleń).

6. Kserokopie dokumentów potwierdzających stuż pracy (świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
innych dokumentów potwierdzĄących okresy zatrudnienia np. zaświadczeń o zatrudnieniu).

List motywacyjny, oświadczenia, kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane przęz
kandydata. Kwestionariusz osobowy, oświadczeńa - do pobrańa na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi. Kserokopie dokumentów kandydat poświadcza za
zgodność zoryginńem opatrując je własnoręcznym podpisem i datą.

V. Warunki pracy na danym stanowisku:
1. Umowa o pracę na czas określony - 6 miesięcy (z obowipkiem odbycia słuzby przygotowawczej

w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym), z mozliwością
zaw ar cia w pr zy szłoś c i um owy La czas ni e okre ś lony,

2. Wymiar czasu pracy- praca jednozmianowa w podstawowym systemie czasu pracy.
3. Praca w siedzibie Urzędu Gminy.
4. Praca przy monitorze povłyżĄ 4 godzin.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia
ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6%,

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Oferty naleĘ składać do dnia !7 października 2022r.do godziny 9.00 w zamlnięĘch kopertach
z dopiskiem ,,Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświa| w Urzędzie Gminy w Reńskiej |Vst'
w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś lub przesłać na adres: Urząd Gminy
w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka I,47-208 Reńska Wieś (w przypadku ofert przesłanych pocńą decyduje
data wpływu do Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi).
2. DokumenĘ aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi po terminie nie będą

rozpatrywanę ptzez Komisj ę koŃursową.

VIII. Informacje dodatkowe.
1.Postępowanie koŃursowe zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:

I etap - sprawdzenie i ocena ofert pod względem formalnym (bezudzińu kandydatów)



II etap * rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne - o terminie i miejscu

kandydac i zo staną powiadomi eni tel efoni cznię .

2. Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej BiuleĘnu Informacji

Publicznej Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi oraz na tablicy ogłoszeń w|)rzędzie Gminy w Reńskiej Wsi.

3. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.

4. W stosunku do czynnościzńązanych z naborem nię przysługuje droga odwoławcza.
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