
ZARZĄDZENIE Nr 13/2021 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM.GEN.LUDWIKA MICHAŁA PACA  

W DOWSPUDZIE 

z dnia  20 września  2021 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół im. gen. Ludwika 

Michała Paca w Dowspudzie 

 

Na podstawie  art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  

( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zarządza się , co następuje: 

§ 1. 

Ogłasza się otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół 

im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie: 

Stanowisko pracy KSIĘGOWY 

§ 2. 

1. Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja w 

składzie: 

1) Mirosław Poczobut     – Przewodniczący Komisji, 

2) Małgorzata Klekotko  – Członek Komisji, 

3) Dorota Kłoczko          – Sekretarz Komisji. 

 

2. Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone 

zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r . o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 

r. poz. 1282) oraz obowiązującymi przepisami w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem zastosowanie mają odpowiednie 

regulacje zawarte w zarządzeniu Nr 7/17 Dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała 

Paca w Dowspudzie z dnia 06 października 2017r. w sprawie regulaminu przeprowadzenia 

naboru na stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w 

Dowspudzie. 

§ 3. 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół im. gen. Ludwika 

Michała Paca w Dowspudzie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. 

Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: 

1) do dnia 21.09.2021r. zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej oraz tablicy informacyjnej w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca 

w Dowspudzie  ogłoszenia o naborze  na wolne stanowisko urzędnicze; 

2) do dnia 27.09.2021r. do godz.9:00 – składanie dokumentów przez kandydatów; 

3) od dnia 27.09.2021r. od godz.10:00 – rozpoczęcie pracy Komisji. 

§ 5. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji. 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                    p.o. DYREKTOR 

                                                                                                  mgr Agnieszka Sidor 


