
 
Krzyżowice, 20 stycznia 2017 r. 

 

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach 

ogłasza nabór na stanowisko 

koordynatora szkolnego 

pełniącego funkcję w ramach projektu pn. „Mam zawód – mam szansę” 

 

Liczba i wymiar etatu: 0,5 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zespołu Szkole Nr 1 w Krzyżowicach 

w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych w grudniu 2016 r., jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie 

przysługiwało osobie niepełnosprawnej o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu 

najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu 

wymagania dodatkowe. 

 

1. Wymagania niezbędne: 

1) spełnianie warunków określonych w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach 

samorządowych (t.j. Dz. U. 2016 poz 902 ); 

2) wykształcenie wyższe; 

3) staż pracy lub wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami 

stanowiska – co najmniej 2 lata doświadczenia w realizacji projektu współfinansowanego ze środków 

UE; 

4) znajomość specyfiki grupy docelowej (uczniów i nauczycieli); 

5) znajomość przepisów prawa krajowego oraz europejskiego w zakresie związanym z 

przygotowaniem i realizacją projektów europejskich; 

6) znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-

2020; 

7) znajomość zagadnień z zakresu zarządzania funduszami i projektami Unii Europejskiej; 



 
8) dobra znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań na w/w 

stanowisku, w szczególności następujących aktów prawnych i dokumentów: 

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015.2164. ze zm.); 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa z dnia 21.05.2014 r.; 

- „Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020” oraz 

dokumentacja programowa regulująca wdrażanie RPO WD; 

9) biegła znajomość obsługi komputera i pakietów oprogramowania biurowego (MS Office) oraz 

urządzeń biurowych. 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

1) doświadczenie w zarządzaniu (koordynacji) projektami; 

2) znajomość zasad udzielania zamówień zgodnie z PZP; 

3) umiejętność komunikacji interpersonalnej i negocjacji; 

4) komunikatywność i wysoka kultura osobista; 

5) samodzielność i umiejętności organizacyjne; 

6) sumienność i sprawność w wykonywaniu zadań; 

7) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym; 

8) wysokie zdolności komunikacyjne; 

9) kompetencje w zarządzaniu sobą w czasie; 

10) priorytetyzacja zadań. 

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w ramach projektu pn. Mam zawód-mam szansę, nr 

RPDS.10.04.02-02-0003/16, realizowanego przez Powiat Wrocławski w partnerstwie z Partnerem 

Wiodącym Projektu (firmą Syntea SA), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10 Edukacja, Poddziałania 10.4.2 

Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT WROF, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Do zadań koordynatora szkolnego należeć będzie: 



 
1) koordynacja wszystkich spraw do realizacji po stronie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w 

Krzyżowicach w ramach projektu pn. Mam zawód-mam szansę; 

2) przygotowanie dokumentów w sprawie zakontraktowania zadań merytorycznych, które realizuje 

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach (przeprowadzenie zamówień publicznych, zawarcie 

umów z wykonawcami, odbiór przedmiotu umów, koordynacja płatności za zrealizowane zamówienia 

publiczne); 

3) współpraca z wydziałami Starostwa Powiatowego we Wrocławiu: m.in. Wydziałem Funduszy 

Zewnętrznych, Promocji i Rozwoju, Wydziałem Zamówień Publicznych, Wydziałem Edukacji, Kultury i 

Sportu, Wydziałem Finansowo-Księgowym; 

4) bieżąca praca w ramach Zespołu Projektowego z Partnerem Wiodącym Projektu (firmą Syntea SA, 

w tym koordynatorem projektu i menedżerem finansowym projektu) oraz ze Starostwem 

Powiatowym we Wrocławiu (w tym koordynatorem powiatowym); 

5) ujęcie i aktualizowanie budżetu projektu pozostającego w dyspozycji Powiatowego Zespołu Szkół 

Nr 1 w Krzyżowicach w budżecie rocznym Powiatu Wrocławskiego i w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Wrocławskiego; 

6) rozliczenie zadań prowadzonych przez Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach (w tym opis 

dokumentów księgowych); 

7) przygotowanie treści do wniosków o płatność dla Partnera Wiodącego Projektu (firmy Syntea SA) 

na potrzeby Systemu SL 2014; 

8) inne zadania związane z pełnieniem funkcji koordynatora szkolnego w ramach projektu pn. Mam 

zawód-mam szansę. 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

1) praca przy komputerze, przy oświetleniu częściowo sztucznym,  

2) praca administracyjno-biurowa często z narażeniem na sytuacje stresujące; 

3) konieczność szybkiego reagowania i podejmowania wiążących decyzji; 

5) większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej; 

6) częstotliwość wyjazdów służbowych: okazjonalna. 

 

5. Wymagane dokumenty: 

1) kwestionariusz osobowy; 

2) życiorys i list motywacyjny z podaniem numeru telefonu kontaktowego; 



 
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, posiadane kwalifikacje lub 

umiejętności; 

4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe; 

5) kopie dokumentów potwierdzających stopień niepełnosprawności (jeśli dotyczy); 

6) oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; oświadczenie o 

posiadaniu obywatelstwa polskiego; oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. 

Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

(Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.). 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą, w terminie do dnia  

27 stycznia 2017 r. (godz. 15:00), na adres: Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach,                              

ul. Główna 2, 55-040 Kobierzyce, w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko 

koordynatora szkolnego pełniącego funkcję w ramach projektu pn. „Mam zawód – mam szansę”. 

Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, a nie 

data nadania! Przewidywana data rozpoczęcia zatrudnienia od 01.02.2017 r.  

Zgłoszenia, które wpłyną do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach po wyżej wymienionym 

terminie, nie będą rozpatrywane. 

Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną poinformowani 

telefonicznie o terminie testu. Najlepsi kandydaci będą po teście zaproszeni na rozmowę 

kwalifikacyjną. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71 311 84 79. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zespole Szkół           

Nr 1 w Krzyżowicach oraz na stronie internetowej http://www.pzs-krzyzowice.wroc.pl/. 

Po zakończeniu procesu naboru dokumenty kandydatów zebrane w procesie naboru na stanowisko 

przechowuje się w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przez okres 6 miesięcy od dnia 

zakończenia naboru tj. od daty zamieszczenia wyników naboru. Na wniosek kandydata dokumenty 

mogą zostać odebrane osobiście przed upływem w/w terminu. Po upływie 6 miesięcy dokumenty 

podlegają brakowaniu z czynności, której Komisja sporządza protokół. 

 

Katarzyna Cebryń 

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach 

http://www.pzs-krzyzowice.wroc.pl/

