
Dyrektor  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9  
im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  

 

SAMODZIELNY REFERENT 
  

1. Nazwa jednostki: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji 
Edukacji Narodowej, 93-590 Łódź, al. Politechniki 38 

2. Tel/fax:042 684-39-75; e-mail: info@zsp9.pl 
3. Nazwa stanowiska: samodzielny referent 
4. Wymiar czasu pracy: pełny 
5. Rodzaj umowy: umowa o pracę 

 
Wymagane kwalifikacje podstawowe: 

• Posiadanie obywatelstwa polskiego 
• Posiadanie wykształcenia minimum średniego i co najmniej 5-letniego stażu 

pracy  
• Zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych 
• Niekaralność  za przestępstwa popełnione umyślnie 
• Nieposiadanie przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku 

urzędniczym 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem: 

• Znajomość podstawowych przepisów prawnych dotyczących oświaty,  
tj. Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty 

• Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, systematyczność, 
rzetelność, dobra organizacja pracy  i  komunikatywność, gotowość do 
stałego podnoszenia kwalifikacji 

• Biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych 
• Wysoka kultura osobista 
• Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w szkole 

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

Samodzielny referent podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły, do jego zadań 
należy prowadzenie sekretariatu uczniowskiego, a w szczególności: 

• prowadzenie księgi uczniów, arkuszy ocen, akt i spraw osobowych uczniów 
szkoły oraz właściwe archiwizowanie tych dokumentów 

• wydawanie i aktualizowanie legitymacji uczniowskich, zaświadczeń dla 
uczniów, wypisywanie duplikatów legitymacji, świadectw szkolnych i odpisów 
arkuszy ocen 

• prowadzenie dokumentacji związanej z rekrutacją uczniów i powiadamianie 
urzędów miast i gmin o realizacji obowiązku nauki 

• obsługa programów komputerowych Uczniowie Optivum i OSON 
• współpraca w zakresie sporządzania zestawień w ramach Systemu Informacji 

Oświatowej 
• redagowanie i pisanie pism dotyczących spraw uczniowskich 



• udzielanie informacji ustnej i telefonicznej interesantom, obsługa centrali 
telefonicznej, wysyłanie korespondencji  

• obsługa kserokopiarki, dbanie o sprawność techniczną 
• dokonywanie zakupu druków ścisłego zarachowania: świadectwa (gilosze),  

legitymacje uczniowskie, arkusze ocen i inne. 
• wykonywanie zarządzeń i doraźnych poleceń zleconych przez dyrektora, 

wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły. 

Wymagane dokumenty: 

• Kwestionariusz osobowy 
• CV ze zdjęciem 
• List motywacyjny 
• Aktualne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie 
• Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w 

stanowisku 
• Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany poziom wykształcenia 
• Kserokopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje 
• Kserokopie świadectw pracy 
• Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 
listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, 
poz. 1493, z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem. 

Miejsce i termin składania ofert: 

• Dokumenty w zamkniętych kopertach opatrzone imieniem i nazwiskiem 
kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego 
referenta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi” należy składać  
w sekretariacie dyrektora (pokój nr 7)  w terminie do dnia 17 marca 2015r. 
do godz. 14.00. 

• Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
• Otwarcie ofert i wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych odbędzie się 

w dniu 23 marca 2015r. o godz. 12.00.   
• Rozmowy kwalifikacyjne odbędą  w ciągu 5 dni po wyborze kandydatów.   

Dokumenty kandydata wybranego w naborze zatrudnionego w ZSP nr 9 w Łodzi 
zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów 
będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres 1 miesiąca od dnia 
upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą 
mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem. 
Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru 
nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.  

Henryka Michalska 

   Dyrektor ZSP nr 9 w Łodzi 


