
 

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki 
   w Gnieźnie 

ogłasza nabór na stanowisko pracy: woźny 

 

PRZEDMIOT NABORU:  

1.  Stanowisko: woźny. 

2. Miejsce wykonywania pracy: II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Gnieźnie  

 ul. ks .prym. M. Łubieńskiego. 

3.  Okres zatrudnienia: okres próbny 3 miesiące, od 1 września 2020r. Istnieje możliwość 
przedłużenia umowy. 

4.  Wymiar czasu pracy - pełny etat. 

5.  Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę. 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 

1.  Posiadanie obywatelstwa polskiego. 

2. Wykształcenie co najmniej zawodowe. 

3.  Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku woźnego. 

4.  Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania 
  w pełni z praw publicznych. 

5.  Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 
umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe). 

 

 WYMAGANIA DODATKOWE: 

1. Nieposzlakowana opinia. 

2. Wysoki poziom kultury osobistej. 

3. Dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność, dokładność, kreatywność. 

4. Umiejętność pracy w zespole, łatwe nawiązywanie kontaktu z młodzieżą 
  i pracownikami, cierpliwość i wyrozumiałość. 

5.  Wysokie umiejętności komunikacyjne. 

6.  Odporność na stres. 

7.  Obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie placówki. 



OGÓLNY ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU: 

1. Systematyczne lokalizowanie usterek występujących w szkole poprzez dokonywanie 
przeglądów pomieszczeń dydaktycznych, socjalnych, komunikacyjnych, pomieszczeń      
i obiektów sportowych. 

2.  Kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych 
działających w szkole (wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, elektroenergetycznych, 
klimatyzacyjnych). 

3. Systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie remontów bieżących zgłaszanych 
ustnie przez pracowników szkoły oraz zapisanych w zeszycie remontów . 

4. Wykonywanie innych prac remontowo-budowlanych, niewymagających 
specjalistycznego przygotowania i sprzętu, zleconych przez dyrektora szkoły . 

5.  Drobne prace malarskie. 

6.  Troska o wyposażenie warsztatu w niezbędny sprzęt, narzędzia i materiały, 
dokonywanie zakupów, uzgadnianie ze specjalistą zamówień potrzebnych materiałów 
w placówkach handlowych. 

7.  Utrzymywanie porządku i czystości w warsztacie, na boisku szkolnym, na hali 
sportowej. 

8.  Wykonywanie wszystkich prac zgodnie z zasadami bhp. 

9.  Koszenie trawników na terenie boiska szkolnego i terenów przylegających do budynku 
szkolnego. 

10.  Rejestrowanie wykonywanych prac w zeszycie . 

11.  Kontrola oświetlenia w szkole. 

12.  Zakup żarówek i innego drobnego sprzętu elektrycznego. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA: 

1.  CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej. 

2.  List motywacyjny. 

3.  Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje. 

4.  Kserokopie dokumentów potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie. 

5.  Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz 
korzysta z pełni praw publicznych. 

6.  Oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe      
i nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub 
postępowanie o ubezwłasnowolnienie. 

7.  Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego 

 stanowiska.  

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być podpisane i opatrzone 
klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych           
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie             



z ustawą z dnia 10 maja 2018r: o ochronie danych osobowych ( Dz. U,. z 2018r poz. 
1000) oraz Ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych            
(Dz. U. z 2016r. poz. 902, z 2017r poz. 60, 1930) 

2.  Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata 
klauzulą „za zgodność z oryginałem”. 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  

1. Termin złożenia ofert upływa z dniem 13  sierpnia 2020r. o godz. 14.00 . 

2.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3.  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Szkoły z dopiskiem 
"Oferta pracy na stanowisko woźnego”. O zachowaniu terminu decyduje data 
 i godzina wpływu dokumentów do sekretariatu Szkoły. 

4.  Jeden kandydat może złożyć wyłącznie jedną ofertę. 

5. Rozmowy z kandydatami wyłonionymi przez komisję odbędą się po przeprowadzeniu 
analizy złożonych dokumentów. 

6. Wyłonieni kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy telefonicznie           
na numer wskazany do kontaktu w złożonej dokumentacji. 

7.  Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony  
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. 

8.  Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się       
do jego akt osobowych. Złożonych dokumentów Szkoła nie zwraca. Dokumenty 
nieodebrane po upływie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie 
zniszczone. 

9.  Z kandydatem wyłonionym w drodze rekrutacji zostanie podpisana umowa o pracę     
na czas określony, tj. 3 miesiące. 

10.  Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz na stronie internetowej Szkoły. 

11. Wszelkich informacji na temat naboru można uzyskać  
pod numerem telefonu 61 426 13 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Administrator danych 
osobowych 

Administratorem danych osobowych uczniów i ich 
opiekunów prawnych jest II LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.DĄBRÓWKI W GNIEŹNIE,            
e-mail: glo2@o2.pl 
 

Inspektor ochrony danych 

W sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem 
danych osobowych można  się kontaktować z Inspektorem 
Ochrony Danych: biuro@pracowniarodo.pl 
 

Cel i podstawa prawna 
przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe:  

 w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego 
postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust.      
1 lit. a RODO), która może zostać odwołana                      
w dowolnym czasie. 

 Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których 
mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dotyczące zdrowia)  
konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (art.         
9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana              
w dowolnym czasie.  

 Podstawą prawną są przepisy prawa pracy: art. 22 
Kodeksu pracy oraz Karta Nauczyciela i Ustawa              
o pracownikach samorządowych . 

Okres przechowywania 
danych 

 Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą 
przechowywane do zakończenia tego postępowania.  

 Dane przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody 
będą do czasu jej wycofania.  

Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych będą:  
 podmioty upoważnione z mocy prawa.  
 podmioty  z którymi szkoła podpisała umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych         
(np. iod, dostawcy usług informatycznych, oraz              
z którymi łączy szkolę inny instrument prawny 
(uchwała w sprawie powołania CUW).  

 a także podmioty świadczące usługi pocztowe, 
prawne.  

 

Prawa osób, których dane 
są przetwarzane 

Osoby, których dane dotyczą mają prawo 

 dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich 



kopii. 

 poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych. 

 usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody; 
cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 ograniczenia przetwarzania. 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00 193 Warszawa.  

Przekazywanie danych do 
państwa poza EOG   

Szkoła nie przesyła danych osobowych do krajów spoza 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) ani 
organizacji międzynarodowych. 

Zautomatyzowane decyzje 
i profilowanie 

Dane osobowe nie są wykorzystywane do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do 
profilowania. 

Wymóg podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie 
wynikającym z art. 22.1 Kodeksu pracy jest wymagane 
przepisami prawa. Brak danych nie pozwoli na udział  
w rekrutacji. Podanie innych danych jest  dobrowolne. 
Zgoda na ich przetwarzanie może zostać odwołana               
w dowolnym momencie.  

 

 

                                                                                               Dyrektor szkoły Róża Grabowska 


