
.................................................................... .........................................................
      imię i nazwisko    miejscowość, data

Dotyczy naboru na stanowisko: 

................................................................................

OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

1. Oświadczam, iż posiadam / nie posiadam* obywatelstwo polskie.

..................................................
    podpis

2. Oświadczam,  iż  posiadam  /  nie  posiadam*  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych  

 oraz korzystam / nie korzystam* z pełni praw publicznych.

..................................................
         podpis

3. Oświadczam,  iż  nie  byłam  /  byłem*  skazana  /  skazany*  prawomocnym  wyrokiem  sądu  

za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z  oskarżenia  publicznego  lub  umyślne  przestępstwo 

skarbowe.

..................................................
      Podpis

4. Oświadczam, iż posiadam / nie posiadam* nieposzlakowaną opinię.

..................................................
               podpis

Uwaga!
-  Oświadczenie  powinno  zostać  własnoręcznie  podpisane  przez  Kandydata  
       (brak własnoręcznego podpisu spowoduje odrzucenie oferty),
-   * niepotrzebne skreślić (brak skreślenia spowoduje odrzucenie oferty),
- ** brak uzupełnienia treści spowoduje odrzucenie oferty.



5. Oświadczam,  iż  zatrudnienie  w  Zespole  Szkolno-Przedszkolnym  nr  6  w  Rybniku  na 

stanowisku: 

…………………………………………………………………………………………………...

może nastąpić w terminie**: ………………………………………………………………..

…………………………………..
      podpis

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 

dla  potrzeb  niezbędnych  do realizacji  procesu  rekrutacji  zgodnie  z ustawą z 29  sierpnia  

1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami)  

oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt. 

..................................................
        podpis 

7. Przyjmuję  do  wiadomości  fakt  obowiązku  publikacji  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej 

moich danych osobowych w przypadku zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru, 

zgodnie  z  wymogami  ustawy  z  21  listopada  2008  r.  o  pracownikach  samorządowych  

(Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 ze zmianami). 

..................................................
       podpis 

Uwaga!
-  Oświadczenie  powinno  zostać  własnoręcznie  podpisane  przez  Kandydata  
       (brak własnoręcznego podpisu spowoduje odrzucenie oferty),
-   * niepotrzebne skreślić (brak skreślenia spowoduje odrzucenie oferty),
- ** brak uzupełnienia treści spowoduje odrzucenie oferty.



OŚWIADCZENIA DODATKOWE

1. Oświadczam  o  znajomości:  ustawy  o  rachunkowości,  ustawy  o  finansach  publicznych, 

odpowiedzialności  za  naruszenie  dyscypliny  finansów  publicznych,  Karty  Nauczyciela, 

ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

..................................................
        podpis

2. Oświadczam  o  umiejętności  obsługi  programów:  MS  Word,  MS  Excel  oraz  znajomości  

środowiska Windows.

..................................................
        podpis

3. Oświadczam o znajomości programów księgowych (Płatnik, Vulcan – Księgowość Optivum).

..................................................
                                       podpis

Uwaga!
Oświadczenie powinno zostać własnoręcznie podpisane przez Kandydata.
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