
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1  
w Mińsku Mazowieckim 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO  
ROBOTNIK DO PRACY LEKKIEJ  

(osoba sprzątająca) 
 

1. Opis stanowiska 

1. forma nawiązania stosunku pracy - umowa o pracę na czas określony 
2. wymiar zatrudnienia: pełny etat (40 godzin tygodniowo) 

2. Wymagania niezbędne: 

1. wykształcenie minimum zawodowe, 
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych, 
3. niekaralność, 
4. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku robotnik 

do pracy lekkiej, 
5. obywatelstwo polskie. 

3. Wymagania dodatkowe: 

1. sumienność i terminowość wykonywania obowiązków, 
2. umiejętność pracy w zespole, 
3. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (szczególnie w placówkach 

oświatowych) 

4. Zakres obowiązków: 

czynności stałe 

1. prace porządkowe w salach lekcyjnych i na korytarzach szkolnych 
(m.in. dbałość o czystość podłóg, wycieranie kurzy, wietrzenie pomieszczeń, 
opróżnianie koszy na śmieci, troska o zabezpieczenie okien, przeprowadzanie 
dezynfekcji urządzeń sanitarno- higienicznych, kranów) 

2. sprzątanie toalet, 

czynności okresowe 

1. mycie okien, szyb, drzwi, 
2. sprzątanie szkoły po remontach, 
3. mycie i dezynfekcja mebli, ławek, krzeseł, czyszczenie lamperii, obrazów, 

gablot,  
4. pranie firan, dywanów, 
5. wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły 



5.Warunki pracy na danym stanowisku: 

1. praca w budynkach szkolnych, na wszystkich kondygnacjach, 
2. praca z urządzeniami AGD, 
3. praca z wykorzystaniem środków odkażających i czyszczących, 

6. Wymagane dokumenty: 

1. CV, 
2. list motywacyjny, 
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie(oryginał do wglądu 

podczas rozmowy kwalifikacyjnej), 
4. kserokopie świadectw pracy/oryginały do wglądu, 
5. oświadczenie kandydata o niekaralności, pełnej zdolności do czynności 

prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 
6. oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

do celów rekrutacji związanej z przeprowadzeniem naboru na stanowisko 
robotnik do pracy lekkiej, 

7. dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji (kserokopie 
zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach) przydatnych na stanowisku 
robotnika do pracy lekkiej. 

7. Termin składania ofert upływa dnia 20 sierpnia 2021r. 

8. Miejsce składania aplikacji: 

1. za pośrednictwem poczty tradycyjnej: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kopernika 9,  
05-300 Mińsk Mazowiecki  

2. osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim, 
ul. Kopernika 9 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, 
z dopiskiem: „Oferta na wolne stanowisko robotnik do pracy lekkiej” 

Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 w Mińsku 
Mazowieckim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych 
pocztą decyduje data wpływu). 

Wybranych Kandydatów zawiadamia się telefonicznie o terminie i miejscu 
drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona  na tablicy informacyjnej 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim. 



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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) 

informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 

im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim (05-300) ul. Kopernika 9. 

Z administratorem można skontaktować się mailowo: 

sp1minskmaz@onet.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się mailowo:  iod@sp4mm.edu.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia 

rekrutacji, na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

oraz na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku danych 

dotyczących zdrowia. 

4) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych 

powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom 

lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów 

prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech miesięcy 

od zakończenia przyjmowania dokumentów. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści 

swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem. 

7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu 

rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie 

informacji, o których mowa w art. 22
 
§1 Kodeksu Pracy spowoduje, 

że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana. 
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