
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 
im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi 

 
ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. sekretariatu i promocji szkoły. 

 
1. Wymagania niezbędne: 

1) Obywatelstwo polskie. 
2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. 
3) Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
4) Wykształcenie minimum średnie i co najmniej 3-letni staż pracy na podobnym stanowisku. 
5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku. 
6) Biegła znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office. 

2. Wymagania dodatkowe: 
1) Znajomość regulacji prawnych w zakresie: prawa oświatowego, administracji samorządowej, 

ustawy o  narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
2) Znajomość stosowania instrukcji kancelaryjnej. 
3) Łatwość w redagowaniu pism urzędowych. 
4) Znajomość obsługi programów: SIO, Librus, programy graficzne (np. Publisher). 
5) Samodzielność, komunikatywność, dobra organizacja pracy. 
6) Umiejętność pracy pod presją czasu i zadań. 

3. Zakres realizowanych zadań na tym stanowisku będzie obejmował w szczególności: 
1) Współpraca z sekretarzem szkoły, a w tym: 
• ewidencjonowanie korespondencji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. 
• prowadzenie ewidencji uczniów w odpowiednich rejestrach, dokumentacji uczniów 

w segregatorach, stanów osobowych bieżących w poszczególnych szkołach wg wykazów, tabel 
i ewidencji. 

• redagowanie i przepisywanie pism na komputerze. 
• prowadzenie innych spraw uczniowskich (wydawanie legitymacji, zaświadczeń). 
• wykonywanie wszelkich spraw związanych z naborem uczniów. 
• obsługa komputera oraz znajomość oprogramowania: aplikacji biurowych (MS Office) 

 ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel oraz programy graficzne (np. Publisher). 
• Obsługa programu SIO, Librus, Hermes. 
2) Prowadzenie archiwum szkoły. 
3) Promocja i reklama szkoły w zakresie współpracy z firmami zewnętrznymi oraz z mediami. 
4) Sporządzanie dokumentacji ze wszystkich uroczystości szkolnych.  
5) Aktualizacja strony internetowej szkoły. 
6) Prowadzenie dokumentacji związanej z wynajmem hali sportowej /sporządzanie oraz pilotaż 

umów, płatności i harmonogramów wynajmu/. 
4. Warunki pracy i płacy: 

1) Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 1 września 2019 r. 
2) Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministra z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych. 
3) Miejsce pracy: Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi, ul. Grunwaldzka 2, 84-230 Rumia. 
4) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%. 

 
 
 
 



 
5. Wymagane dokumenty: 

1) List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę 
urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), dane kontaktowe, wykształcenie, 
przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

2) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. 
3) Kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia ( w przypadku niezakończonego 

zatrudnienia wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu). 
4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście 

motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są 
szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1. 

5) W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Powiatowy Zespół 
Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi proszę o umieszczenie oświadczenia o 
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych 
naborach prowadzonych przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w 
Rumi przez okres najbliższych 12 miesięcy. 

6) Wypełniony kwestionariusz osobowy. 
7) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 
8) Oświadczenie  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw 

publicznych oraz o posiadaniu obywatelstwa polskiego. 
 

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście 
motywacyjnym wraz z własnoręcznym podpisem kandydata do pracy w następujący sposób: 
⎕ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach 
prowadzonych przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi przez okres najbliższych 12 
miesięcy. 
⎕ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych 
do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa  
w art. 9 ust. 1 RODO. 
* - należy zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole wyboru 
 

 
Sposób składania dokumentów: 

1. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły Powiatowego Zespółu Szkół  
nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego przy ulicy Grunwaldzkiej 57, 84-230 Rumia w zaklejonej 
kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. sekretariatu i promocji 
szkoły” do dnia 19.08.2019 r do godz. 1200 

2. Dokumenty, które wpłyną po upływie podanego terminu nie będą rozpatrywane.  
3. CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem. 
4. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów. 
5. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy. 
6. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty 

zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji. 
 

Informacje dodatkowe: 

Procedura naboru przebiega dwuetapowo: 

I etap – badanie złożonych ofert pod względem spełnienia ich wymagań formalnych. 
II etap – kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową 
powołaną przez Dyrektora PZS nr 2 w Rumi. 
Dokumenty wymienione w pkt. 5 ppkt. 6,7,8  muszą być złożone według ustalonego wzoru. 
Niezłożenie dokumentów wymienionych w pkt. 5 spowoduje odrzucenie oferty konkursowej na 
etapie analizy formalnej.  
 
 
 

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1)  



 
Po upływie terminu do złożenia dokumentów, zostanie ustalona lista kandydatów, którzy spełniają 
wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O terminie dalszego postępowania 
kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będą  
umieszczane na stronie internetowej szkoły i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie. 
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony z możliwością zawarcia kolejnej umowy bez 
przeprowadzenia procedury naboru.  
 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Powiatowy Zespół Szkół nr 2 
im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje 
Dyrektor. 

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:  

o Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi   
ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia 

o e-mail: sekretariat@hipolit.info 

Inspektor ochrony danych 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: Michał Filipowski –  m.filipowski@filcon-
inf.pl  

Cel i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy2 będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego3, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na 
podstawie zgody4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi, będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także 
w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę5, która może zostać odwołana w dowolnym 
czasie. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich 
przetwarzanie6, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Dane z oświadczenia o niekaralności7 oraz oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu 
pełni praw publicznych8 Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. H. Roszczynialskiego w Rumi, będzie przetwarzał na 
podstawie Ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) - art. 4, art. 
6. 

Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów 
prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora.  

Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu 
rekrutacji. 
Dokumenty kandydatów wskazanych w protokole z przeprowadzonego naboru na liście kandydatów do zatrudnienia  
i ostatecznie zatrudnionych staja się częścią „A” akt osobowych nowo zatrudnionych pracowników. 
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, 
Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. 

                                                 
2 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.); 
3 Art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
4 Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 
5 Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 
6 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 
7 Art. 6 ust. 1 lit. c RODO i Art. 10 RODO; 
8 Art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo prawo do: 

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
4. prawo do usunięcia danych osobowych; 
5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 

193 Warszawa) 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby 
uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 

 

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 

im. Hipolita Roszczynialskiego 

w Rumi 

mgr Halina Filińska 
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