
PLE.192.111.1.2022 

Dyrektor Przedszkola nr 192 „Wesoły Pędzelek” 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  

w Przedszkolu nr 192 ”Wesoły Pędzelek” ul. Liczydło 3a, 03-183 Warszawa  

 

Określenie stanowiska urzędniczego:  

1. stanowisko:       starszy specjalista 
2. miejsce pracy:       Przedszkola nr 192 „Wesoły Pędzelek” ul. Dionizosa 12, Warszawa 
3. nr referencyjny:      PLE.192.111.1.2022 
4. wymiar zatrudnienia:  1 etat (umowa o pracę) 
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

 Prowadzenie spraw personalnych pracowników Przedszkola nr 192 „Wesoły Pędzelek”. 
Realizacja spraw związanych ze stosunkiem pracy. Prowadzenie spaw z zakresu 
przepisów prawa pracy.  

Charakterystyka pracy 

 Pełna obsługa spraw pracowniczych. 
 Praca na stanowisku związana jest ze znajomością m.in. następujących aktów prawnych: 

Prawo pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, regulacje prawne w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

Miejsce pracy: praca w budynku Oddziałów Zamiejscowych Przedszkola nr 192 „Wesoły 
Pędzelek”, ul. Dionizosa 12 w Warszawie. Przedszkole znajduje się w budynku 
wielorodzinnym i umieszczone jest na parterze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref 
kontroli. W budynku nie m innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli 
indukcyjnych itp. W odległości ok. 30 m od wejścia do przedszkola znajduje się parking 
osiedlowy (brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych). Toaleta na parterze 
budynku dostosowana do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. 

Stanowisko pracy: 

Praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, prowadzenie rozmów telefonicznych, 
kontakt z interesantem, przemieszczanie się wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak 
urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. 

Wymagania niezbędne: 

 obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające 
obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  
o pracownikach samorządowych; 

  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 



 brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku pracy; 
 nieposzlakowana opinia; 
 wykształcenie wyższe; 
 min. 3 letni staż pracy w obszarze obsługi kadrowej;  
 umiejętność sprawnej obsługi komputera; 
 wymagane kompetencje: wiedza zawodowa, znajomość przepisów i procedur, 

umiejętności komunikacyjne. 

Wymagania pożądane: 

 doświadczenie w pracy w obszarze obsługi kadrowej; 
 terminowość; 
 umiejętność szybkiego uczenia się. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę 
upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Przedszkolu 
nr 192 „Wesoły Pędzelek”, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej; 

 list motywacyjny; 

 kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie wykształcenia1 lub 
skan całego dokumentu; 

 kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie stażu pracy2 lub 
skan całego dokumentu; 

 kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia 
zawodowego3 lub skan całego dokumentu (jeśli dotyczy); 

 pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (zgodnie ze wzorem) lub skan 
takiego oświadczenia; 

 pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania 
z pełni praw publicznych (zgodnie ze wzorem) lub skan takiego oświadczenia; 

 pisemne oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym 
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe (zgodnie ze wzorem) lub skan takiego oświadczenia; 

                                                           
1 Dokumenty potwierdzające wykształcenie to: kopia lub skan całego dokumentu dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub w uzasadnionych 
przypadkach kopia lub skan całego dokumentu zaświadczenia o ukończeniu szkoły wyższej. Kopia lub skan świadectwa szkolnego. 
2 Przez staż pracy rozumie się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub zatrudnienia na podstawie 
spółdzielczej umowy o pracę. Dokumenty potwierdzające staż pracy to: kopie lub skany świadectw pracy dokumentujących wymagany staż 
pracy, kopie świadectwa lub kopie opinii przebiegu służby mundurowej lub skany tych dokumentów, kopia lub skan zaświadczenie z ZUS 
lub inne zaświadczenie/dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. W przypadku pozostawania w 
stosunku pracy- zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia lub skan tego zaświadczenia.  
3
 Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w określonej dziedzinie lub branży to w szczególności: własnoręcznie podpisane CV 

lub list motywacyjny jednoznacznie wskazujące czas trwania (dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia danego okresu) i rodzaj 
wymaganego doświadczenia zawodowego, wraz z wyszczególnieniem głównych zadań lub skan CV lub listu motywacyjnego a także kopia 
lub skan opisu stanowiska pracy, kopia lub skan zakresu obowiązków, kopia lub skan referencji. 



 kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata 
zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 

 
 
 
Termin i miejsce składania dokumentów: 
 
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem operatora 
pocztowego kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem  
i nazwiskiem kandydata do 23.09.2022 r. na adres: 

Przedszkole nr 192 „Wesoły Pędzelek” 
ul. Dionizosa 12 

03-142 Warszawa 
z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko starszy specjalista”, 

Nr referencyjny: PLE.192.111.1.2022 lub przesłać na następujący adres e-mail: 
sekretariat@przedszkole192.warszawa.pl 

Dokumenty aplikacyjne przesłane drogą elektroniczną powinny zawierać w tytule 
wiadomości informację dotyczącą stanowiska pracy, na które prowadzony jest nabór. 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do 
23.09.2022 r. 
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