
 

DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA  

26-600 RADOM, UL. SANDOMIERSKA 19 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: 

inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w wymiarze 5/40 etatu 

 

1. Wymagania niezbędne: 

1)  wykształcenie minimum średnie: technik bezpieczeństwa i higieny pracy i 4-letni staż pracy 
albo wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i 2-letni 
staż pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i 2-letni staż 
pracy; 

2)  znajomość ustaw: o pracownikach samorządowych, Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, 
o społecznej inspekcji pracy oraz rozporządzeń do ww. ustaw; 

3)  znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności 
rozporządzeń w sprawie: ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, chorób 
zawodowych, wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, 
profilaktycznych posiłków i napojów, najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w placówce, 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach; 

4) znajomość Ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników nie będących 
nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych 
prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia z 1998 r (z późn. zmianami) 

5)  znajomość ustawy o ochronie danych osobowych; 

6) umiejętność stosowania przepisów prawa; 

7) aktualne zaświadczenie o szkoleniu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla 
pracowników służby bhp, 

8) rzetelność, terminowość, odpowiedzialność; 

2. Wymagania dodatkowe: 

1) doświadczenie zawodowe; 

2) uprawnienia ppoż.; 

3) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole; 

4) samodzielność i dyspozycyjność; 

5) dobra organizacja pracy; 

6) znajomość obsługi komputera pod kontrolą MS Windows i programów komputerowych 
z pakietów biurowych Microsoft Office lub Open Office, poczty elektronicznej i obsługi urządzeń 
biurowych; 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

Wszystkie zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z 02.09.1997 w sprawie służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997, nr 109, poz. 704 z późn. zm.) mające zastosowanie 

w szkole, w szczególności: 

1) wszystkim nowo zatrudnionym pracownikom lub zmieniającym stanowisko pracy udziela 
szkolenia wstępnego – instruktażu ogólnego; powyższe szkolenie dokumentuje wydanym 
zaświadczeniem, 



2) przeprowadza kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

3) na bieżąco informuje dyrektora szkoły o stwierdzonych zagrożeniach oraz przedstawia wnioski 
zmierzające do usuwania tych zagrożeń, 

4) co najmniej raz do roku wspólnie z pracodawcą i społecznym inspektorem pracy dokonuje 
kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów 
należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy oraz 
nakreśla kierunki ich poprawy, 

5) kontroluje zasadność przydzielania środków ochrony indywidualnej, sprawdza na stanowiskach 
pracy czy są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

6) występuje do pracodawcy o nałożenie kar porządkowych w stosunku do osób naruszających 
przepisy i zasady bhp, 

7) sporządza i przedstawia pracodawcy dwa razy do roku, okresowe analizy stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

8) raz do roku przeprowadza próbną ewakuację szkoły, 

9) bierze udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż. oraz szczegółowych instrukcji  
na poszczególne stanowiska pracy, 

10) bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i wypadków uczniów 
oraz opracowuje wnioski wynikające z badania przyczyny i okoliczności tych wypadków lub 
zachorowań na choroby zawodowe oraz prowadzi stosowną dokumentację, 

11) kontroluje przestrzegania zasad, przepisów, wytycznych, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych 
dyrektora placówki, w zakresie bhp i ppoż. przez wszystkich pracowników jak i uczniów, 

12) wspólnie z pracodawcą informuje pracowników o występującym ryzyku zawodowym, które 
wiąże się z wykonywaną pracą, 

13) sporządza sprawozdania w zakresie bhp i ppoż., 

14) współdziała ze Społecznym Inspektorem Pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi 
przy: 

a. podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach, 

b. podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków 
pracy pracowników i pobytu dzieci w placówce, 

c. inicjowaniu i rozwijaniu na terenie szkoły różnych form popularyzacji problematyki 
bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki. 

4. Warunki pracy: 

1) miejsce pracy: szkoła wraz z terenem przyszkolnym;  

2) wymiar czasu pracy: 5 godzin w tygodniu; 

3) stanowisko samodzielne podlegające w trybie nadzoru dyrektorowi szkoły; 

4) występujące czynniki uciążliwe: praca przy komputerze. 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,  
w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia nie przekroczył 6%. 

6. Wymagane dokumenty: 

1)  list motywacyjny; 

2)  życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej; 

3)  oryginał kwestionariusza osobowego; 

4)  kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem); 



5)  kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe (poświadczone 
przez kandydata za zgodność z oryginałem); 

6) oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu 
z pełni praw publicznych; 

7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne; 

8) kserokopie dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności, jeżeli kandydat zamierza 
skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach 
samorządowych (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem); 

9)  oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać 
w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w proponowanym 
wymiarze etatu; 

10) aktualne zaświadczenie o szkoleniu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla 
pracowników służby bhp (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem); 

11)  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach lub referencje; 

 
Dokumenty aplikacyjne: 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 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 922 z późniejszymi zmianami.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 902 z późniejszymi 
zmianami). 

 
7. Składanie dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie 10 dni od daty 
opublikowania ogłoszenia na adres: 
   Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Sandomierska 19, 26-600 Radom     
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: 

  „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w PSP9 w Radomiu”. 
 
Aplikacje, które wpłyną do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Radomiu po wyżej określonym 
terminie nie będą rozpatrywane. 

8. Inne informacje: 

1) oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone, 

2) otrzymanych dokumentów nie odsyłamy, 

3) osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane, 

4) kandydaci, których dokumenty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną 
powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, 

5) Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska 
urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 9 w Radomiu, z którym można się zapoznać w PSP nr 9 w Radomiu przy 
ul. Sandomierskiej 19 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej szkoły 
(www.bip.radom.pl) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 366-41-
30 w godz. 8-15. 

6) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w PSP nr 9 przy 
ul. Sandomierskiej 19 w Radomiu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
(www.bip.radom.pl). 

 

http://www.bip.brzeg.pl/

