
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W 
WICKU OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO 

PRACY:  

 

                                           POMOC KUCHENNA 

w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku  

 

 

I. Określenie stanowiska pracy i informacja o warunkach zatrudnienia 

 
 1. Stanowisko: pomoc kuchenna. 

 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat. 

 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecności pracownika. 

 4. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku,  ul. Parkowa 4, 84-352 

Wicko  

5. Praca wiąże się z przemieszczaniem się w budynku nieprzystosowanym dla osób 

niepełnosprawnych.  

6. Gotowość do podjęcia pracy od 5 września 2022 roku. 

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem 

1. Wymagania niezbędne:  

 

- obywatelstwo polskie,  

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,  

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia   

  publicznego lub za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w\w stanowisku,  

- doświadczenie zawodowe na w\w stanowisku lub podobnym, 

- nieposzlakowana opinia,  

- wysoka kultura osobista, 

- umiejętność pracy zespołowej. 



 

2. Zakres wykonywanych zadań i odpowiedzialności: 

 

1.Przygotowanie posiłków dla uczniów i pracowników szkoły.  

2.Utrzymanie w czystości kuchni oraz pomieszczeń kuchennych. 

3.Pomoc przy wydawaniu posiłków o wyznaczonych godzinach. 

4. Dbałość o stan wykorzystywanego sprzętu i narzędzi. Praca z urządzeniami AGD.  

5.Odpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni. 

6.Przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki, zasad higieniczno-sanitarnych 

oraz przepisów BHP, PPOŻ. 

7.Wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy placówki. 

 

3. Wymagane dokumenty 

- List motywacyjny. 

- CV. 

- Dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy, szkolenia. 

- Aktualne oświadczenie o niekaralności. 

- Kserokopie świadectw pracy. 

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie Na 

podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 (Dz. Urz. UE L 119/1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku 

o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1781). na potrzeby związane 

z ogłoszonym naborem. 

 

 

 



4. Miejsce i termin składania ofert 

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 26.08.2022 r. w sekretariacie Szkoły 

im. Jana Brzechwy w Wicku w godzinach od 8:00 do  13:00. 

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko 

pomoc kuchenna”. 

 

Kserokopie składanych dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez kandydata. Kandydaci proszeni są o podanie danych kontaktowych. 

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci 

zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie  rozmowy wstępnej. 

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. 

  

 

                                                                       

Dyrektor Szkoły Podstawowej 

 im. Jana Brzechwy w Wicku 

                                                                                                     Michał Sałata  


