
 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wojkowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy –

palacz/dozorca w wymiarze 1/2 etatu od dnia 01 czerwca 2022 roku  

1. Wymagania:  

1. pełnia praw publicznych, 

2. wykształcenie podstawowe lub zasadnicze techniczne,  

3. uprawnienia palacza c.o 

4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,  

5. niekaralność,  

6. rzetelność, sumienność, odpowiedzialność i dyspozycyjność.  

 

2. Do zakresu wykonywanych zadań na w/w stanowisku należeć będzie między innymi:  

1. dozorowanie kotła c.o. zgodnie z instrukcją i przepisami bhp,  

2. przerzut opału przeznaczonego do palenia,  

3. dbanie o stan urządzeń i sprawdzanie ich podczas pracy,  

4. prowadzenie bieżącej ewidencji zużycia opału, 

5. utrzymanie czystości na terenie szkoły, itp. 

6. wykonywanie innych prac i poleceń dyrektora wynikających z potrzeb placówki.  

 

3. Wymagane dokumenty:  

1) list motywacyjny,  

2) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie 

toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,  



3) oświadczenie o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 

maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 ze zm.) oraz 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 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 (RODO)). 

Brakująca dokumentacja zostanie uzupełniona w przypadku zatrudnienia.  

 

4. Oferujemy  

1) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony,  

2) wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji,  

3) dodatkowe uprawnienia wynikające z prawa pracy,  

4) mile widziane kandydatury emerytów i rencistów 

Wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem 

 „Nabór na stanowisko palacz/dozorca”  

w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach,  

ul. Jana III Sobieskiego 29, 42-580 Wojkowice. 

Informacje dodatkowe – sekretariat szkoły tel. 32 769 49 58 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (zwanej dalej RODO)  Szkoła Podstawowa nr 1 
informuje, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych  jest Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Jana III Sobieskiego 29, 42-580 
Wojkowice, zwanym dalej Szkoła Podstawowa nr 1; tel. 32 769 49 58, e-mail: sp1-wojkowice@o2.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych):       
e-mail: iodo@marwikpoland.pl; 

3. Dane osobowe Pani /Pana przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w rekrutcji organizowanej przez: Szkołę 
Podstawową nr 1, ul. Jana III Sobieskiego 29, 42-580 Wojkowice zgodnie z udzieloną przez Paią/Pana zgodą  
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

4. Wyżej wyminione dane osobowe Pani /Pana nie będą udostępniane innym odbiorcom; 
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 
6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

rekrutacji organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 1;   
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, 

której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 



8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych, które są wymogiem ustawowym 
spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji; 

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych 
osobowych; 

Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w 

którym dane osobowe zostaną zebrane. 


