
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku

ul. Stanisława Małachowskiego 44 ogłasza nabór

na stanowisko pracy – sprzątaczka

 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku

1. Przedmiot naboru:

1.) stanowisko: sprzątaczka 

2.) miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6  w Rybniku, 

                 ul. Stanisława Małachowskiego 44,

3.) wymiar etatu: 1/2 etatu (20 godzin),

4.) podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na podst. KP

2. Wymagania niezbędne (formalne):

1.) obywatelstwo polskie,

2.) wykształcenie co najmniej podstawowe,

3.) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4.) niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe).

3. Wymagania dodatkowe:

1.) Odpowiedzialność za powierzone zadania, sumienność, zaangażowanie i 

samodzielność. 

2.) Umiejętność dobrej organizacji pracy. 

3.) Dokładność, skrupulatność, wysoka kultura osobista, komunikatywność oraz silna 

motywacja do pracy. 

4.) Umiejętność pracy w zespole. 

5.) Własna inicjatywa w działaniu. 

6.) Obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie szkoły.

7.) Nieposzlakowana opinia. 

8.) Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. 

9.) Posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.

4.  Główne obowiązki:

1.) Utrzymywanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania. 

2.) Codzienne sprzątanie sal lekcyjnych, klatek schodowych, korytarzy i toalet 



(odkurzanie, zmywanie, czyszczenie posadzek, mebli, podłóg, drzwi i wyposażenia 

szkoły). 

3.) Dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu. 

4.) Okresowe mycie okien. 

5.) Wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z 

działalności szkoły. 

6.) Pomoc przy organizacji wydarzeń kulturalnych – przygotowanie pomieszczenia. 

7.) Współpraca z nauczycielami i innym personelem szkoły.

5. Dokumenty:

1.) list motywacyjny,

2.) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik nr 1 do 

ogłoszenia)

3.) oświadczenia (Załacznik nr 2 do ogłoszenia)

6. Ocena spełnienia warunków udziału w naborze:

Ocena spełniania warunków udziału w naborze będzie przeprowadzonaw oparciu o  

rozmowę kwalifikacyjną.

7. Forma, miejsce i termin składnia ofert:

1.) Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły - ul. Stanisława 

Małachowskiego 44, 44-251 Rybnik do 17.05.2021 do godz. 13.00.

Dyrektor
(-) mgr Teresa Uchyła


