
STAROSTWO POWIAICWE
w No\.vym Dworze Gdafrskim

ul. gen. Wladyslawa Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwor Gdafrski

KR.21 10.03.2017 Nowy Dw6r Gdadski,  dn. 06 lutego 2017 r.

STAROSTA NOWODWORSKI

Ogfasza nab6r na urzqdnicze stanowisko pracy

wolne od miesiqca maja br.
w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdafskim

ul. gen. Wladysfawa Sikorskiego 23

l .  Okre6lenie stanowiska urzqdniczego - 1 miejsce - petny etat:

1.. Stanowisko ds. o5wiaty
w Zespole ds. o6wiaty, zdrowia i kultury.

2. Nab6r dotyczy zatrudnieniq w pelnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrze2eniem,
2e umowa na czas n ieokreSlony mo2e byd poprzedzona umowE na czas okreSlony.

l l. Kandydat przystqpujacy do naboru winien spefniad:
1.  Wvmagania n iezbedne:
1) wyksztalcenie wy2sze magisterskie (preferowane w zakresie ekonomii, pedagogiki),

2) co najmniej 3-letni sta2 pracy,

3) wiedza z zakresu zarzqdzania oSwiatq,
4) obywatelstwo polskie,

5)  pefna zdolno5i  do czynno5ci  prawnych oraz korzystanie z petn i  praw publ icznych,

6)  n ieposzlakowana opin ia,
7)  n iekaralno5i  za przestqpstwa Scigane z oskar2enia publ icznego lub umySlne przestqpstwo skarbowe,
8) stan zdrowia pozwalajqcy na pracq na ww. stanowisku,
9) prawo jazdy kat. B.

2.  Wvmaeania dodatkowe:
1) wiedza z zakresu ustawy o samorzqdzie powiatowym, ustawy o systemie oSwiaty, ustawy Karta Nauczyciela,

ustawy o systemie informacji oSwiatowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zam6wief publicznych,

2) ukoriczone studia podyplomowe lub kurs kwalif ikacyjny w zakresie zarzqdzania o5wiatq,

3)  kreatywnoSi ,  odpowiedzia lno( i ,  rzete lno6i ,  skrupulatnodi ,  samodzie lno56,
4) dobra organizacja pracy.

l l l . Zakres zadaf podstawowych wykonywanych na stanowisku:
1)  real izowanie zadanzwiqzanych z zaktadaniem iprowadzeniem szk6t  publ icznych nale2qcych do zadar i

wtasnych powiatu,

2)  przygotowanie pro jektu p lanu s iec i  publ icznych szk6t  ponadgimnazja lnych oraz szk6l  specja lnych,
in ic jowanie tworzenia,  przekszta lcania i  l ikwidacj i  publ icznych szk6t  ponadgimnazja lnych i  innych p lac6wek

oSwiatowych,
3) kierowanie wychowank6w do powiatowych plac6wek ksztatcenia specjalnego oraz wystQpowanie z

wnioskiem o sk ierowanie do p lac6wek kszta lcenia specja lnego prowadzonych przez inne jednostk i  samorzqdu

terytoria I nego,
4) opiniowanie i przygotowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych powiatowych plac6wek odwiatowych

oraz zmian w tym zakresie,
5)  prowadzenie spraw zwiqzanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoly lub p lac6wki ,

6) bie2qce informowanie i Scista wsp6lpraca z przelo2onym,

7l dokonywanie oceny pracy kadry kierowniczej plac6wek o5wiatowych,
8)  prowadzenie dokumentacj i  zwiqzanej  z  awansem zawodowym nauczycie l i .
9)  prowadzenie spraw zwiqzanych z powotaniem komis j i  egzaminacyjnych d la nauczycie l i ,  k torzy

ubiegajq s iq o stopier i  nauczycie la mianowanego.  Uczestn iczenie w pracach te j  komis j i ,
10)  wsp6lpraca z samorzEdami lokalnymi,  Kurator ium O6wiaty i  Komis jq O6wiaty Rady Powiatu w Nowym Dworze

Gdar isk im w zakresie spraw zwiqzanych z edukacjq publ icznq,

11) wsp6tpraca przy projektowaniu bud2etu plac6wek o6wiatowych,



a na l izowa nie sytu acji f i  na nsowej jednostek o$wiatowych,
anal izowanie stanu zatrudnienia w jednostkach o(wiatowych,

sporzqdzanie sprawozdawczoici w sprawach dotyczqcych powiatowych plac6wek oSwiatowych,

kontrola wprowadzania danych do Systemu lnformacji Odwiatowej w powiatowych plac6wkach o5wiatowych,

rejestracja i prowadzenie ewidencji szk6f niepublicznych zaktadanych przez osoby prawne i f izyczne,

nal iczanie dotac j i  d la szk6t  n iepubl icznych i  ich kontro la,

realizacja udzielania jednorazowych stypendi6w Starosty dla uczni6w powiatowych plac6wek o5wiatowych,

realizacja zadah zwiqzanych z teoretycznq naukq zawodu w powiatowych plac6wkach o6wiatowych,
p lanowanie bud2etowe.

lV. Warunki pracy:

1, .  Praca w pomieszczeniu b iurowym na l l  p iQtrze w s iedzib ie Starostwa Powiatowego w Nowym

Dworze Gdariskim przy ul. gen. Wt. Sikorskiego 23

2. Praca przy monitorze ekranowym powy2ej 4 godzin dziennie.

3. Obsluga urzqdzef biurowych.

V. Wymagane dokumenty:
1) podstawowe dane zawarte w dowodzie osobistym,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajqcej siq o zatrudnienie,
3) 2yciorys ( CV) i l ist motywacyjny,
4) kopie dokument6w potwierdzajqcych wyksztafcenie, posiadane doSwiadczenie, kwalif ikacje i umiejqtno5ci

(uwierzyte ln ione przez kandydata) ,
5)  kopie Swiadectw pracy (uwierzyte ln ione przez kandydata) ,

6) oSwiadczenie o stanie zdrowia pozwalajqcym na pracQ na ww. stanowisku,

7)  o6wiadczenie o pelnej  zdolnoSci  do czynnoSci  prawnych,  korzystaniu z petn i  praw publ icznych,  n iekaralno6ci

za przestqpstwa 6cigane z oskar2enia publ icznego lub umy6lne przestqpstwo skarbowe,

8)  o5wiadczenie o n ieposzlakowanej  opin i i ,
9) o$wiadczenie kandydata o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel6w rekrutacji zgodnie

z ustawq z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 201'6 r. poz.922)'

Na oSwiadczeniach nalezv zlozyi wlasnorgczny podpis.

Dokumenty naleiy skladaC w zamkniqtei kopercie z dopiskiem

,, Nab6r na urzqdnicze stanowisko ds. o5wiaty w Zespole ds. o6wiaty, zdrowia i kultury"

wtermin iedo20 lutego20lTroku w sekretar iac ie-  pok6j  nr  20 w Starostwie Powiatowymw Nowym

Dworze Gdariskim ul. gen. Wtadyslawa Sikorskiego 23 do godz. 1530.

Wskain ik  zatrudnienia os6b n iepetnosprawnych w Starostwie,  w rozumieniu przepis6w o rehabi l i tac j i  zawodowej

ispolecznej  oraz zatrudnianiu os6b n iepefnosprawnych w miesiqcu styczniu 2017 r . jest  wy2szy n i26%.

Informacja o wyniku naboru bqdzie umieszczona na st ronie in ternetowej  B uletynu Informacj i  Publ icznej

/www.nowydworgda nski. pl f oraz na tablicy informacyjnej Sta rostwa Powiatow o przy ul. gen. Wladyslawa

Sikorskiego 23,
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