
 

OGŁOSZENIE O NABORZE 

z dnia 4 grudnia 2019 r. 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: 

informatyk 

w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie 

1. Nazwa i adres jednostki:  

Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, 46-060 Prószków, ul. Pomologia 11, 

tel. 774648070, 77 4648084. 

 

2. Określenie stanowiska:  

Informatyk 

Wymiar etatu: pełny etat 

Liczba stanowisk pracy: 1 

 

3. Warunki pracy: 

Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 

 praca na terenie Zespołu Szkół w Prószkowie ul. Pomologia 11, 46-060 Prószków; 

 czas pracy: pełny etat, 5 dni w tygodniu. 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: 

 warunki architektoniczne budynku szkoły: stanowisko pracy usytuowane jest na 2 

piętrze budynku; budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych.  

 

4. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko: 

1) obywatelstwo polskie. 

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych. 

3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ściganie z oskarżenia publicznego i 

umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 

4) wykształcenie średnie lub wyższe (informatyka). 

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. 

6) posiadanie wiedzy z zakresu informatyki. 

7) umiejętność sprawnej organizacji pracy. 

5. Zakres obowiązków na stanowisku informatyka: 

1) Wdrażanie, nadzór, aktualizacja i opieka nad programami specjalistycznymi 

(Księgowość Progman, Doskomp, Płace Progman, Kadry Progman, Arkusz Vulcan, 

Inwentarz Progman, Magazyn Progman, MOLNET+, UONET+, Płatnik, SIO i inne) 

oraz wspomagającymi zarządzanie Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w 

Prószkowie; 

2) Zagwarantowanie ciągłości pracy serwerów oraz rozwijanie ich o dodatkowe 

możliwości techniczno – informatyczne; 

3) Całościowa obsługa serwerów; 

4) Wdrażanie, nadzór, aktualizacja i opieka nad programami antywirusowymi; 

5) Nadzór i aktualizacja strony internetowej szkoły oraz BIP; 

6) Nadzór nad tworzeniem kopii danych programów na wniosek pracowników Szkoły; 

7) Odzyskiwanie danych oraz ich archiwizacja na wniosek Dyrektora; 

8) Zarządzanie siecią teleinformatyczną szkoły i internatu; 
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9) Podstawowa konserwacja sprzętu komputerowego; 

10) Rozwiązywanie problemów technicznych; 

11) Zgłaszanie Dyrektorowi awarii oraz poważniejszych problemów ze sprzętem 

komputerowym; 

12) Przygotowywanie zużytego sprzętu do skasowania; 

13) Opieka nad podstawowym sprzętem komputerowym i systemami informacyjnymi, 

zabezpieczanie haseł; 

14) Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły – zleconych przez 

Dyrektora. 

 

6. Wymagane dokumenty: 

1) List motywacyjny; 

2) Życiorys (CV); 

3) Oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie dostępne  

na stronie: http://zsproszkow.biuletyn.info.pl; 

4) Kserokopie świadectw pracy; 

5) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane do 

zajmowania stanowiska (poświadczone za zgodność z oryginałem); 

6) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych; 

7) Oświadczenie kandydata o niekaralności, o której mowa w wymaganiach niezbędnych; 

8) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru; 

9) Oświadczeni kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym 

stanowisku. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi na dzień 

30.11.2019 r. wynosi 0 

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów: 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać na 

adres: Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11, 46-060 

Prószków w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem 

„Nabór na stanowisko urzędnicze – informatyk” w terminie do dnia 18 grudnia 2019 roku 

do godz. 15.00. 

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu 

decyduje data faktycznego wpływu do Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w 

Prószkowie. 

 

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie i 

miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania 

formalne zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie 

(http://zsproszkow.biuletyn.info.pl). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 

telefonu 77 4648070 lub 77 4648084.  

DYREKTOR 
  
  

mgr Dariusz Sobków 

http://zsproszkow.biuletyn.info.pl/

