
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, ul. Praussa 4, 94-203 Łódź, 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy kierownika w Zespole ds. obsługi 

woj. świętokrzyskiego w wymiarze 1 etat 

oferta nr 1/2016 z dnia  30 czerwca 2016 r. 
  

1. KOMÓRKA: 
Zespół ds. obsługi woj. świętokrzyskiego 
 

2. 
WYMAGANIA  NIEZBĘDNE: 

1) wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, 

2) stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany, 

3) co najmniej 10-letni staż pracy, obejmujący co najmniej 3-

letni staż na stanowisku związanym z kierowaniem pracą 

zespołu, 

4) doświadczenie związane z organizowaniem egzaminów lub 

pracę w nadzorze  pedagogicznym, 

5) znajomość regulacji prawnych z zakresu oświaty,    

6) znajomość struktury oświaty województwa 

świętokrzyskiego, 

7) ukończone podyplomowe studium z zakresu zarządzania 

oświatą,    

8)  osoba niebędąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za 

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, 

9)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z 

pełni praw publicznych 

3. WYMAGANIA 
DODATKOWE 

dobra organizacja pracy, komunikatywność, zdolności 

analityczne, umiejętność pracy w zespole. 

4. ZAKRES STANOWISKA 
PRACY: 

współpraca przy organizacji sprawdzianów, egzaminów 

gimnazjalnych, egzaminów maturalnych, egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe, 

szkoleń przewodniczących szkolnych zespołów 

egzaminacyjnych i egzaminatorów oraz  redystrybucji 

materiałów egzaminacyjnych 

5. WYMAGANE 
DOKUMENTY: 

1) list motywacyjny oraz informacje (np. CV), tj. imię 

(imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce 

zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, 

przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 

2) kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty 

potwierdzające zatrudnienie i staż pracy, 

3) kserokopia  świadectw  potwierdzających wykształcenie, 

4) kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, 

szkoleniach, 

5) oświadczenie o niekaralności w zakresie pełnej zdolności 

do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw 

publicznych, 

6) w przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż 

wymagane w punkcie 5 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych 

zawartych w aplikacji, 

7) zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy 

na stanowisku kierowniczym. 

  



Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub listownie na adres: Okręgowa 

Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, ul. Praussa 4, 94-203 Łódź, z dopiskiem: „Konkurs na 

stanowisko kierownika w Zespole ds. obsługi woj. świętokrzyskiego” do dnia 15 lipca 2016 r. 
do godz. 15:00. Decyduje data wpływu oferty do OKE. W przypadku dostarczenia danych 

osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz niezałączenia oświadczenia o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one komisyjnie zniszczone. Osoby 

ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych 

osobowych oraz ich poprawiania. W okresie 10 dni od upływu terminu składania ofert osoby 

spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie 

lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie 

spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 

(http://bip.komisja.pl/bip/) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Okręgowej Komisji

Egzaminacyjnej w Łodzi, ul. Praussa 4. Dokumenty kandydata wybranego w naborze 

i zatrudnionego w OKE  zostaną dołączone do jego akt osobowych. 

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Łodzi, ul. Praussa 4,  przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia 

informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich 

dokumentów. OKE w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. 

Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, 

nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną  zniszczone. 

 


