
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi 

ogłasza nabór na wolne stanowisko  intendenta 

 

Wymiar etatu: pełen wymiar etatu (40 godzin tygodniowo) 

Umowa : czas określony, możliwość umowy na czas nieokreślony 

1.   Wymagania niezbędne 

Wymagania niezbędne: 

1. Wykształcenie zasadnicze – staż pracy minimum 2 lata lub średnie – staż pracy – 1 rok 

( mile widziane wykształcenie kierunkowe – technolog żywienia, dietetyk lub 

wykształcenie gastronomiczne)  
 

2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionych stanowiskach. 

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

za przestępstwo popełnione umyślnie, lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

4. Znajomość przepisów HACCAP –Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. 

5. Znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości, księgowania. 

6. Obsługa komputera. 

7. Znajomość zasad żywienia i norm żywieniowych. 

2.   Wymagania dodatkowe: 

o kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy 

o odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań 

o sumienność, dokładność i lojalność 

o łatwość nawiązywania kontaktów  interpersonalnych 

3.   Zakres obowiązków i zadań ( mogą ulec niewielkiej zmianie) 

o zamawiać u dostawców żywność do stołówki, 

o racjonalnie gospodarować miesięcznymi środkami dochodowymi  i budżetowymi stołówki 

oraz zasobami materiałowymi magazynu żywnościowego, 

o systematycznie wypełniać zapotrzebowania żywnościowe, 

o kierować żywieniem w placówce oraz sprawować fachowy nadzór nad przygotowywaniem 

posiłków dbając o ich kaloryczność oraz zgodność z normami żywienia zbiorowego dzieci  i 

młodzieży, 

o utrzymywać koszty produkcji posiłków w ustalonej stawce żywieniowej, 

o uczestniczyć w układaniu jadłospisów oraz podawać ich treść na okres 5 dni do wiadomości 

żywionych, 

o prowadzić ścisłą ewidencje osób korzystających ze stołówki , 



o dokonywać zakupów środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, kuchennego 

zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych, 

o przyjmować towary pod względem ilościowym i jakościowym zgodnie z procedurami HCCP i 

DPH (Dobra Praktyka Higieniczna)w szkole. 

o prowadzić magazyn żywności, środków czystości, materiałów bhp  i innych zgodnie z 

przepisami, rozliczenie wymaga prowadzenia stosownej dokumentacji przychodu i rozchodu 

zgodnie z przepisami, sumiennie i na bieżąco, 

o sumiennie i terminowo rozliczać i uzgadniać dochody i rozchody artykułów z księgowością, 

o terminowo sporządzać stosowną dokumentację, 

o wykonywać polecenia dyrektora szkoły dotyczących rozliczeń, sprawozdań  i innych spraw 

księgowo-materiałowych, 

o czuwanie nad sprawnością urządzeń stanowiących wyposażenie kuchni  i stołówki szkolnej. 

o współpraca z nauczycielami oraz rodzicami uczniów w zakresie realizowanych przez 

niego obowiązków. 
o wykonywać zalecenia władz szkolnych i sanepidu. 

4. Wymagane dokumenty 

1) list motywacyjny (z podaniem numeru telefonu kontaktowego oraz adresu do korespondencji) 

2) życiorys zawodowy  

3) dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności, dokumenty potwierdzające staż 

pracy (kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe powinny być 

poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) 

4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania danego stanowiska 

5) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, 

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu 

terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, 

6) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 

lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie 

„Zapytania o udzielenie informacji o sobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr 

Karny” o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe) 

7) oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni 

praw publicznych, 

8) podpisane oświadczenia o treści:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000); oraz: „Jestem 

świadomy/-a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest 
dobrowolne, lecz niezbędne do potrzeb rekrutacji”.   

9) w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy 
oryginały dokumentów. 

Informacja  o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 10 w 

Rumi oraz na tablicy informacyjnej SP 10 w Rumi. 

5.  Termin, sposób i miejsce składania dokumentów: 

1) Termin: do 10 października 2019 r. do godz. 11.00 

2) Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i 

nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Nabór na stanowisko intendenta w Szkole Podstawowej Nr 10 

w Rumi. 



3) Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w sekretariacie: Szkoła 

Podstawowa Nr 10 ul. Górnicza 19 84-230 Rumia (lub przesłać za pośrednictwem operatora 

pocztowego – decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu szkoły).  

6.   Inne informacje 

1) Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, lub 

bez kompletu wymaganych dokumentów – nie będą rozpatrywane.  

2) Otwarcie ofert nastąpi 10 października 2019 r. o godz. 12.00. 

3) Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224, z 

późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim. 

4) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o 

terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie. 

5) Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowani. 

6) Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone 

do akt osobowych. 

7) Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w 

terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone 

komisyjnie. 

8) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 671 31 62. 

9) Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki zagranicą 

muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające 

staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na 

podstawie którego świadczona była praca zagranicą. 

10) Informacja o wynikach naboru  będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej Nr 

10 w Rumi oraz na stronie internetowej szkoły  

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z wymogami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach 

przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach: 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana 

Brzechwy  z  siedzibą  przy ul. Górniczej 19 w Rumi. 

Dane kontaktowe: 

84-230 Rumia ul. Górnicza 19 

 tel. (+48) 58 671 31 62 

e-mail: sp10@rumia.edu.pl 

  Pani/Pana  dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu 

rekrutacyjnego, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody, 

także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w Szkole Podstawowej Nr 10 w 

Rumi 

 Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy oraz ustawy z 

dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych. W przypadku podania danych osobowych 

wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą 

przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.  

 Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe 

wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl 

przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  

Szkoły oraz na stronie internetowej  szkoły  na okres co najmniej 3 miesięcy.   



 Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie 

żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie 

rekrutacyjnym. Mają Państwo prawodo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić  w trybie analogicznym jak 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.  

 W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych 

osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest 

obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. 

Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o 

naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu 

rekrutacji.  

 Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

profilowane.  

 

 

 

 


