
OFERTA PRACY 

Komórka 

organizacyjna 
Kancelaria Uczniowska 

Stanowisko Referent 

Wymiar etatu 1/1 

Liczba etatów 1 

Warunki 

zatrudnienia 
umowa o pracę 

Główne obowiązki 

 Prowadzenie prac związanych z rekrutacją uczniów do 

szkoły oraz wprowadzanie danych uczniówa) do 

programu Sekretariat Uczniowski – firmy LIBRUS ; 

 Kompletowanie i przechowywanie dokumentów 

uczniów; 

 Prowadzenie księgi uczniów; 

 Prowadzenie rejestru absolwentów; 

 Prowadzenie całokształtu prac związanych z 

załatwianiem, wydawaniem, rozliczaniem druków 

ścisłego zarachowania; 

 Rejestrowanie i wydawanie uczniom legitymacji 

szkolnych, duplikatów legitymacji oraz wszelkiego 

rodzaju zaświadczeń; 

 Wydawanie duplikatów świadectw; 

 Prowadzenie całokształtu prac związanych z 

egzaminem maturalnym, wprowadzanie danych do 

systemu elektronicznego Hermes; 

 Prowadzenie archiwum w zakresie dokumentacji 

uczniowskiej 

 Wprowadzanie danych o uczniach i absolwentach do 

Sytemu Informacji Oświatowej; 

 

Wykształcenie 

 

 średnie lub wyższe 

Wymagania 

 znajomość obsługi komputera w zakresie programu 

Open Office (Word, Excel), znajomość pracy biurowej  

oraz obsługi urządzeń biurowych (ksero, fax, scaner) 

 umiejętność planowania i organizacji pracy;  

 umiejętność kompleksowego wykorzystywania wiedzy; 

 rzetelność i profesjonalizm w działaniu, 

odpowiedzialność i terminowość; 

Umiejętności 

dodatkowe 

 posiada znajomość obsługi programów - Sekretariat 

Uczniowski – firmy LIBRUS, Hermes; 

 posiada znajomość obsługi Systemu Informacji 

Oświatowej; 

 posiada znajomość i umiejętność korzystania z 

przepisów ustawy o systemie oświaty. 



Wymagane 

dokumenty i 

oświadczenia 

 życiorys – CV; 

 list motywacyjny; 

 kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i 

inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, 

umiejętności i doświadczenie zawodowe; 

 oświadczenie o niekaralności za przestępstwa 

popełnione umyślnie; 

 kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu 

 oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego; 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych dla celów konkursowych; 

 
 

 

Dokumenty należy składać (przesyłać) w zaklejonej kopercie w terminie 

do dnia 17 stycznia 2020r. pod adresem: 

 

LXV Liceum Ogólnokształcącego  z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa 

Bema,  ul. Marynarska 2/6  

 

w godzinach od 9.00 do 14.00 z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika 

kancelarii uczniowskiej  

Dodatkowe  informacje: 

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni wybrani kandydaci, którzy 

zakwalifikowali się do drugiego etapu rekrutacji. O terminie i miejscu 

spotkania, kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. 

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. 

 


