
d) dokumenty potwierdzające dodatkowe kwatifikacje i uprawnienia (kerokopie

odpowiednich dokumentów i zaświadczenia),

e) wtasnoręcznie podpisane oświadczenie, o zdolności do czynności prawnych,

korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o braku skazania za

przestępstwa ( zat. nr ż|, osoby, które przejdą pozytywnie postepowanie

rekrutacyjne oraz zostaną zakwatifikowane do przyjęcia, będą zobowiąane do

dostarczenia zaŚwiadczenia o niekaratności z Krajowego Rejestru Karnego,

f) własnoręcznie podpisane oświadczenie (zał. nr 3) o wyrażeniu zgody

o pzetwarzaniu danych osobowych do cetów rekrutacji.

6. Wskaźnik zatrudnienia :

W miesiącu poprzedzającym datę opubtikowania ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia

w Szkole Podstawowej nr 4a im. Karota Goduli w Rudzie Śtąskiej osób

niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabititacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosit więcej niż 6 %

7. Postępowanie rekrutącyjne będzie przeprowadzone w trzech etapach:
- l etap - weryfikacja ofert pod kątem spełniania pftez kandydatów stawianych

wymogów,

- ll etap - rozmowa kwalifikacyjna .

W zateznoŚci od itości kandydatów spełniających wymogi okreśtone

w ogtoszeniu, moŻliwe jest pominięcie ll etapu. Komisja Rekrutacyjna zastrzega

sobie prawo rezygnacji z kontynuowania naboru na każdym jego etapie.

,, *'

8. Termin i sposób składania ofert :

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście

w sekretariacie Szkoty Podstawowej nr 40 im. Karola Goduti w Rudzie Śtąskiej przy

ut. Joanny 13 lub za pośrednictwem ?@rty, z dopiskiem :

,,Nabór na wo[ne stanowisko głównego księgowego §zkoły",

do dnia 30 września 2O2? r. do godz. 15oo .

\fymagany dokument CV powinien być opatrzony klauzutą

,,WyraŻam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnycłł do reatizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

t997r. o ochronie danych osobovłych ( Dz. U. z 2al4r. poz. t182 i t662 oraz z 2015r. paz.

13a9) ,,

Otwarcie kopert odbędzie się 3 października żaż2r.



Dokumenty kandydatów, którzy nie spetnią wymogów okreś[onych w ogłoszeniu,

a także te, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i nie podtegają

zwrotowi. lnformacja o wynikach naboru będzie urnieszczona na stronie

sp4Orudasląska bip oraz na tabticy ogtoszeń w Szkole Podstawowej nr 40 im. Karola

Goduti w Rudzie Śtąskiej ul. Joanny 13

O terminie i miejscu prżeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci

spetniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie tub drogą

e-mai[.

9. lnformacja o wynikach naboru:

lnformacje o wynikach naboru upowszechnia się w Biuletynie lnformacji Pubticznej

oraz na tabticy informacyjnej w Szkole Podstawowej nr 40 im. Karola Goduti

w Rudże Śtąskiej, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze tub po zakończeniu

postępowania rekrutacyjnego. Pracodawca zastrzega sobie możliwość rezygnacji

z zatrudnienia kandydata.

,,Przyjmuję da wiadomości obowięek publikacji w Biuletynie Informacji Pubłicznej

moich danych osobowych zgodnie z wwogami ustawy z dnia 2t listopada 2ffi8r.

o pracownikach sąmarządawych (Dz. U. z 20t4r. poz.lZaZ araz z 2015r. poz. 1a45

i nza).

1 0. Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej procedurze naboru:

W terminie 3 miesięcy od zamieszczenia informacji o *t'nifii.r,, naboru w Biutetynie

lnformacji Publicznej, kandydaci mogą odbierać (osobiście) swoje dokumenty

aptikacyjne w sekretariacie szkoty, w godzinach pracy ptacówki. Po uptywie tego

terminu dokumenty aplikacyjne kandydatów uczestniczących w naborze zostaną

komisyj nie zniszczone.

DY EKToR
Szkoły

im. Karola
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