
 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie 
62-740 Tuliszków, ul. Nortowska 1 

Sekretariat – tel. (63)280-30-41      fax  (63)280-30-41 
www.szkola-tuliszkow.pl  sekretariat zstuliszkow@wp.pl 

	
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie 

ogłasza nabór na stanowisko: 

INTENDENT 

Planowane zatrudnienie: od dnia 01 września 2018 r. w wymiarze 1 etatu. 

I . Wymagania formalne: 

1. Wykształcenie: średnie o profilu ogólnym lub zawodowym, umożliwiającym 
wykonywanie zadań na stanowisku, preferowane wykształcenie gastronomiczne, 
technologia żywienia, dietetyka; 

2.  Korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione 
umyślnie, 

3. Stan zdrowia niezbędny do pracy na stanowisku. 

II.  Wymagania dodatkowe: 

1. Prawo jazdy kategorii B, dyspozycyjność samochodu 
2. Mile widziane: 

1) udokumentowane doświadczenie lub praktyka w pracy na podobnym stanowisku;  
2) znajomość przepisów HACCP,  
3) dobra znajomość obsługi komputera i znajomość programów informatycznych 
(Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet), 

III. Umiejętności: 

1. Dobra organizacja i planowanie pracy, 
2. Obowiązkowość, sumienność, terminowość, odpowiedzialność. 
3. Kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole. 
4. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 

 
IV. Podstawowe obowiązki: 
 
1. Prowadzenie gospodarki finansowej, materiałowej i magazynowej stołówki i kuchni, w 

tym: 
1) realizacja zakupów artykułów żywnościowych, sprzętu, środków czystości,  
2) opracowywanie codziennych jadłospisów, zgodnych z ustalonymi normami oraz 

przestrzeganie ich prawidłowej realizacji, 
3) bieżące prowadzenie raportów żywieniowych oraz dopilnowanie utrzymania się  

w stawce żywieniowej, 
4) sporządzanie miesięcznych zestawień raportów żywieniowych, 
5) sporządzanie do 5-go dnia każdego miesiąca z góry listy przypisów należności  

z tytułu wyżywienia dzieci w szkole i przedszkolu  
6) ponosi odpowiedzialność za prawidłowe sporządzanie odpisów z tytułu nieobecności, 
7) przygotowuje w terminie do 5-go każdego miesiąca dowody wpłaty bezgotówkowej z 

tytułu odpłatności za wyżywienie oraz przekazuje je rodzicom, 



8) ponosi odpowiedzialność za całość gospodarki magazynowej i przestrzeganie 
obowiązujących instrukcji, a w szczególności wykonywanie zgodnie z przepisami 
swych obowiązków w zakresie: konserwacji materiałów, bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, ewidencji materiałów. 

2. Prowadzenia ewidencji wydawanych posiłków, przyjmowanie zgłoszeń do korzystania  
ze stołówki. 

3. Kierowanie żywieniem w placówce oraz sprawowanie fachowego nadzoru  
nad przygotowaniem posiłków dbając o ich kaloryczność oraz zgodność z normami 
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży. 

4. Intendent ponosi odpowiedzialność materialną za oddane jego pieczy i użytkowane mienie, 
będące własnością placówki oraz skutki finansowe i prawne podjętych przez siebie 
decyzji. 

5. Współpraca z nauczycielami oraz rodzicami uczniów w zakresie realizowanych przez 
niego obowiązków. 

 
V. Wynagrodzenie [podstawa prawna]:  
 
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 902) 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych. 
3.Regulaminu wynagradzania obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863r. 
w Tuliszkowie. 

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
1. list motywacyjny,  
2. życiorys - CV,  
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  
4. dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia, 
5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,  
6. oświadczenie o niekaralności 

Dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „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 2018r. o ochronie danych 
osobowych. 

VII. Miejsce i termin składania dokumentów: 

Dokumenty należy składać mailowo na adres zstuliszkow@wp.pl lub osobiście w 
sekretariacie szkolnym do dnia 22 sierpnia 2018r. w 
                   Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie  
                                       ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszków  
                            z dopiskiem: „Nabór na stanowisko intendenta”. 

 Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

VIII. Dodatkowe informacje: 

Nabór przeprowadzi Dyrektor szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863r. w 
Tuliszkowie.  Dyrektor telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych spośród ofert na 
rozmowy kwalifikacyjne. 

 

 

 



Klauzula  informacyjna 

 

Zgodnie z ( art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

informuję, że: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r.,                                           

ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszków, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2) kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacj zadań i nie będą udostępniane innym 

odbiorcom, 

4) Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest 

zawarcie umowy, 

6) posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

9) CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 24  

miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe 

kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się 

jedynie z wybranymi osobami. 

 

 
…………………………………………… 

(data i podpis ) 
 

 

 

 
 

 



 
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY 

 UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 
 
1. Imię (imiona) i nazwisko 

……………………………………………………………………….. 
 

2. Data urodzenia 
…………………………………………………………………………………. 
 

3. Obywatelstwo 
…………………………………………………………………………………... 
(informacja jest wymagana od obcokrajowców w celu uzyskania zgody na zatrudnienie) 
 

4. Dane kontaktowe ……………………………………. 
………………………………………….……………………………………………… 

5. Wykształcenie 
…………………………………………………………………………………... 

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)             
……………………...……………………………….…………………………………………
………………………………...…………………………………………………………………
……….……………...…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy) 
6. Wykształcenie uzupełniające - kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data 

rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania 
…………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………
………………….......................................................................................................................... 
                                              (informacja jest podawana dobrowolnie, za zgodą kandydata) 
7. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia  
Okres 
 od 

Okres  
do 

Nazwa i adres pracodawcy, okresy pobierania zasiłku 
dla bezrobotnych oraz inne okresy ubezpieczenia 
społecznego 

Stanowisko  
pracy 

    
    
    
    
    
    
    
    
 (wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 
8. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania ………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………… 

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera- informacja jest podawana dobrowolnie, za zgodą kandydata) 
 

…………………………………….             ……….……………………………. 
 (miejscowość i data)     (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 
 

Dane osobowe zawarte w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie przetwarzane będą przez Pracodawcę w celu prowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego oraz  w okresie zatrudnienia jeżeli wymaga tego ustawa lub przepis wykonawczy do ustawy na podst. Art. 6 ust. 1 pkt b  

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119/1). 


