- WZÓR -

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 1 /2012
Burmistrza Miasta Działdowo –
Kierownika Urzędu Miasta Działdowo
z dnia 05 stycznia 2012 r.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE,
W TYM WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE *)

1. W Urzędzie Miasta Działdowo przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:
........................................................................................................................................................................
2. Do przeprowadzonego naboru stosowano – nie stosowano*) – przepisy art. 13a ust.2 ustawy z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.).
3. Nabór przeprowadziła komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji:

…….........………....................... - …....................................................
(Imi ę i Nazwisko)

(stanowisko)

Zastępca Przewodniczącego Komisji: ……......………....................... - …....................................................
Sekretarz Komisji:

……......………....................... - ….......................................... ..........

Członkowie Komisji:

..............………....................... - …....................................................
.….........……….................... ... - …....................................................
.….........………....................... - …....................................................

4. W wyniku ogłoszenia o naborze oferty złożyło ..... kandydatów.
5. Wymagania niezbędne (formalne) spełniło ..... kandydatów, w tym ...... kandydatów niepełnosprawnych,
którzy zostali zakwalifikowani do dalszego postępowania.
6. Zastosowano następujące metody naboru:
..........................................................................................................................................................................
7. Zastosowano następujące techniki naboru:
..................................................................... .....................................................................................................
8. W wyniku przeprowadzonego(-j):
8.1. testu wiedzy i kompetencji:
8.1.1.

8.1.2.

do testu przystąpiło .... kandydatów, w tym ..... kandydatów niepełnosprawnych, spośród
których ..... kandydatów, w tym ..... kandydatów niepełnosprawnych, zakończyło test
z wynikiem pozytywnym, tj. uzyskało punktów więcej niż 50% maksymalnej liczby punktów
możliwych do uzyskania; ci kandydaci zostali zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej;
.... kandydatów, w tym .... kandydatów niepełnosprawnych, zakończyło test z wynikiem
negatywnym;
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8.2. rozmowy kwalifikacyjnej:
8.2.1.

do rozmowy kwalifikacyjnej przystąpiło .... kandydatów, w tym .... kandydatów
niepełnosprawnych, spośród których .... kandydatów, w tym .... kandydatów
niepełnosprawnych, zakończyło rozmowę z wynikiem pozytywnym, tj. uzyskało punktów
więcej niż 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania; ci kandydaci zostali
poddani ocenie spełnienia wymagań dodatkowych;

8.2.2.

.... kandydatów, w tym .... kandydatów niepełnosprawnych, zakończyło rozmowę z wynikiem
negatywnym;

8.3. oceny spełnienia wymagań dodatkowych:
8.3.1.

.......................................................... – uzyskał .... punktów(-y);
(imię i nazwisko kandydata)

8.3.2.
8.3.3.

.......................................................... – uzyskał .... punktów(-y);
.......................................................... – uzyskał .... punktów(-y);

9. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono .... (maksymalnie 5) najlepszych kandydatów,
spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe,
którzy zakończyli postępowanie rekrutacyjne:

L.p.

Imię i
nazwisko

-1-

-2-

Miejsce
zamieszkania
(w rozumieniu
przepisów
Kodeksu
cywilnego)
-3-

Dokument
potwierdzający
niepełnosprawność

Wynik
testu

Wynik rozmowy
kwalifikacyjnej

Łączna
suma
punktów

Wynik oceny
wymagań
dodatkowych

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

1.
2.
3.
4.
5.
10. Uzasadnienie wyboru:
..........................................................................................................................................................................
Podpisy komisji:
1) …........................................ ..............................
2) …......................................................................
3) …......................................................................
4) …......................................................................
5) …......................................................................
6) …......................................................................
Działdowo, dnia …................. 200.... r.
Zatwierdził:

…............................... ............................................
(data, popis i pieczęć Kierownik Urzędu)

___________________
*)

niepotrzebne skreślić
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