
OGŁOSZENIE O NABORZF. NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Nysy

oglasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy

kierownic ze urzędnicze

w GminnymZarządzie Oświaty z siedzibą w Nysie przy ul. Kolejowej 15

Dyrektor

nazwa stanowiska pracy

1" Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie,
wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie
wyższym o kierunku: administracj a, zarządzanie, zarządzanie oświatą,

lub wższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym plus studia podyplomowe w zakresie: administracja
publiczna, organizacja i zaruądzanie, organizacja i zarządzanie w oświacie,
kreowanie poliĘki oświatowej gminy, organizacja i zarządzanie w administracji
publicznej, zarządzanie w administracji rządowej i samorządowej,

stń pracy: co najmniej 5 lętni ogólny staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż
preoy na stanowisku o pokrewnym zakesię zadań do ręalizowanych przaz
jednostkę organizacyjną lub wykonywanie przęz eo najmniej 3 lata działalnośei
gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, którego
doĘ czy niniej szy nabór,
pełna zdolnośó do czynności prawnych i korzystanie zpełni praw publicznych,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżęnia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
nieposzlakowana opinia.

2. Wymaganiadodatkowe:

1) umiejętności zawodowę: znajomość ustawy o systemie oświaty, ustawy karta
naueryeiela, ustawy kodęks pracy, u§ta,wy kodęks postępowania
administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach
samorządowych, więdza z zakręsu zaruądzania finansami publicznymi,
umiejętnośó planowania pracy, zarządzanie zespołem pracowników, umiejętność
obsługi komputera

2) predyspozycje osobowościowe: samodzielnośó, dyspozycyjnośó,
odpowiedzialnośó, kreałwnośó, sumienność, łatwośó poszeruania wiedzy,
komunikałwność.
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Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

wykonywanie funkcji kierownika zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy i przepisów
wykonawczych,
zapewnienie sprawne go funkcj onowan i a Gminn ego Zar ządu O światy,
organizowanię, nadzót i kierowanię bieżącymi sprawami oświaty w rozumieniu ustawy
o samorządzie gminnym oraz u§tawy o systemie oświaty, zapewniających prawidłową
realizaej ę zedań oświatowyeh,
prowadzenię nadzoru merytoryeznego nad funkcjonowaniem szkół, prredsrkoli i żłobków
prowadzonyeh przeu $minę, w tym zarządzania i nńzór nad ruchomym i nięruęhomym
majątkiem oświaty,
prowadzenie obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i gospodarezej szkół,
przedszkoli i żłobków,
organizowanie dowozu uczniów do szkół,
opracowywanie budżetu oświaĘ,
wypracowywanie mechanizmów organizacyjnych i finansowych oraz racjonalizacja
wydatków w celu zbliżania wydatków objętych subwencją do wysokości ptzyznanej
Gminie subwencj i oświatowej,
monitorowanie i nadzór nad wydatkami przeznaczonymi w budżecie Gminy na realizacje
zadań w plaeówkaeh oświatowych oraz w Gminnym Zarządzie Oświaty.

4, Informacja o warunkach pracy na §tanowi§ku:

1) praca w pełnym wymiarze cza§u pracy
2) wyposażenie stanowiska pracy: biurko,

z oprogramowaniem, drukarka, telefon,
zestaw komputerowy

3) flrylczne warunki pracy: praca koncepcyjna z obsługą komputera wymagająca
sprawności obu rąk i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany
i oświetlony, obsługa komputera,

4) uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności
zawodowych: wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje
obciążenie kręgosfupa oraz staĘczne obciążenie mięśni tułowia, Pracownik jest

narażony na syndrom Sicca,

§. Informaeje o w§kaźniku zatrudnienia osób niepelnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznięnia niniejszego ogłoszenia wskaznik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6, Wymagane dokumenĘ:

1) list motywacyjny
2) Ęciorys - curriiulum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem

dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3) kwęstionariusz osobowy według wzofu dostępnego na §honię internetowej

Urzędu Miejskiego w Nysie luh Komórcę Kadr Wydziafu Administracyjno-
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nysie,

4) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

9)



5) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku
prowadzenia dzińalności gospodarczej - poświadczenie zgodności kopii
zaŚwiadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dokonane
ptzęz otgafl administracj i samorządowej,

6) opinie, referencje,
7) oświadezęnie o pełnej zdolnośęi do czynności prawnyeh i korrystaniu z pęłni

praw publieznych,
8) oświadęzenie, że kandydat nie był skazany prawornocnym wyrokiem sądu aa

unry§lne prze§tępstwo Ścigane z oskarżęnia publieznego lub u,myślne
przestępstwo skarbowe,

9) koncepcja prowadzenia Gminnego Zarządu OświaĘ w Nysie.

Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego wNysie i w Komórce Kadr Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa l5.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w lJrzędzie Miejskim w Nysie jest
opublikowany w BIP na stronię internetowej www,nysa,pl.

Nabór doĘczy zatrudnienia w pełnym wymiarze ozasu pra§y, na ozas nieokreślony
zjednoezesnym zastrzeżeniem, żę umowa na czas nieokreślony jest poprzedu§n& umową
n& eżB§ określony do 6 miesięcy i obowiązkiem odbycia służby praygotowawerej.

wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na
stnnowisko rlyrektorn Gminnego zarządu oświaty w Nysie!' należy składać
w.sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 pok. 11ż w terminie do dnia
?Ś...os.zotsr. do gotlz. l600,

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyzej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim wNysie przy
ul. Kolejowej 15.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: lrwestionariusz osobowy i Curriculum Vitae,
powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam ugodę na przetwarzanie moich danych osoborł7ch zawartyeh w ofcrcle dla
potrzcb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rrstewą z dnia
29 sierpnin l997r, o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182) oraz
ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2014r.
poz. 1202).
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