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Zarządzenie Nr PCPR/0135 8 12009
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
z dnia 01października 2009 roku

w sprawie : wprrrwadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędniczt
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą
w Więcborku

Na podstawie art'28 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (

Dz.U.Nr 223,poz.1458 ),s 11ust.3 statutu Powiatowego Centrum PomocyRodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku przyjętego uchwałą Nr XVI/97/08 Rady Powiatu w
Sępólnie Kraj. z dnia Ż7 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibąw Więcborku

zar ządzam, co następ uj e :

Wprowadza się do stosowania ,,Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze u
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w
Więcborku" w brzmięniu stanowiącym załącznik do niniej szego zaruądzęnia,

Zobowiązuję pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku do zapoznania się z w/w Regulaminem i do
przestrzegania podanych w nim zasad.

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. organizacyjnych i personaln1ch
PCPR.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznikdo
zarzĄdzęnia nr P CPR-0 1 3 5/7. /2009

Dyrelrtora Powiatowego Centrum

Pomocy Ro&inie w Sęó|nie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
z dnia 01 pażdziernlka 2009 r.

REGULAMIN

|IABoRU NA woLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

w PowIATowYM CENTRUM PoMoCY RODZII\IE w SĘPOLNIE
KRAJENSKIM Z'S.IF-DZIBĄ w WIĘCBoRKU

WięcborĘ październik 2009 rok
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Rozdział 1
Przepisy ogólne

s1
Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze określa ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o

pracownikach samorządowych ( Dz.U.Nr ŻŻ3,poz.l 45 8)

s2
Szczegółowe zasady procesu rekrutacji pracowników d9 Powiatowego Centrum Pomocy

Rodziiie w Sępólnió Kiajeńskim z siedzibąw Więcborku określa niniejszy regulamin naboru na

wolne stanowiska vzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim

z siedzibą w Więcborku .

$3
l.Ilekroó w regulaminie jest mowa o:

1) Ustawie ] nabŻy {rzez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządowych,
2) Regulamini i - należy przezto rozumieó regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w' 

Poi,iatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibąw Więcborku ,

3) Dyrektorze * należy przezto iozumieó Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

Sępólnie Krajeńskim z siedzibąw Więcborku,
4) pc'pn - nalezy przez to rozumięó Powiatowę Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie

Krajeńskim z siedzibąw Więcborku,
Kajrach - naleŻy przezto rozumieć pracownika odpowiedzialnego Za Sprawy kadrowe PCPR,

Komisji _ na|eży przezto rozumieć komisję rekrutacyjną

Kandydatacn_ ni|ezy ptzezto rozumieó kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze,ktorzy

biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym,

8) Postipowaniu 
_sp.u*d'ającym 

- naleŻy przez to rozumieó przeprowadzenie rozmo\Ąy' 
kwalifikacyjnej iub 1oraz) testu kwalifikacyjnego z kandydatami spełniającymi wymogi

formalne,
9) Stanowiskach urzędnic zych - naleŻy przez to rozumieó kierownicze stanowiska urzędnicze i

stanowi ska urzędnicze.

Rozdział2
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko

l.

urzędnicze

s4
o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej decyduje Dyrektor co najmniej z miesięcznym

*y prródr"niem od daty przewi dywane go zatrudni eni a pracown ika.

Pracownik ds. o.guni'u"y.1ny.ń i pórsonalnych PCPR przedstawia Dyrektorowi opis

stanowiska na któiym 
'11u 

-uye 
zatrudniony pracownik określając: zakres obowiązków na

danym stanowisku pracy, sztzegółowe wymagania w zakresie kwalifikacji, umiejętności i

p."óyrporycji , nieztędńe uprawnienia i odpowiedzialnośó związane ze stanowiskiem pracy.

Wzśr io*uiur'u opisu stanówiska pracy w Centrum stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

Akceptacja zadań śtanowiska p.u.y i wymagań wobec kandydata przezDyrektora powoduje

.o'po.'ęói" procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko lrzędnicze'
w p.'ypuoLu ,gdy mozliwe jest obsadzenie stanowiska urzędniczego, w tym kierowniczego

,ri"dii"r"go ,idiod'e u*unru lub przesunięcia pracownika w ramach Powiatowego Centrum

Pomocy Ródzinię w Sępólnie Krajeńskim z siedzibąw Więcborku nie przeprowadza się

naboru.
Procedury naboru nie przeprowadza się w przypadku zatrudnięnia pracownika na zastępstwo

,hP. W razie urlopu macieriyńskiego, wychowawczego,bezpłatnego' choroby zastępowanego

pracownika.
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Rozdział 3
Powołanie komisj i rekrutaryj nej

ss
Po wydaniu przezDyrektora dyspozycji przeprowadzenia naboru na wolnę stanowisko urzędnicze
kadry przygotowująprojekt zarządzenia w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

$6
l. Postępowanie rekrutacyjne przygotowuje i prowadzi komisja powołyłvanakazdorazowo do

prowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
2. Komisję powołuje Dyrektor w drodze zarządzenia
3. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej zawiera w szczególności:

l) stanowisko urzędnicze, na które przeprowadzany jest nabór,
2) skład komisji rekrutacyjnej.

4. Projekt zaruądzenia przygotowują kadry.

s7
1. Komisja rekrutacyjna składa się co najmniej ztrzęch członków.
Ż. W skład komisji rekrutacyjnej mogąwchodzió:

1) Dyrektor,
Ż) Minimum dwóch pracowników Centrum wznaczonycbprzez Dyrektora,
3) inna osoba upowazniona przęZ Dyrektora posiadająca wiedzę i umiejętności w celu

merytorycznego Sprawdzęnia czy kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu .
3. Do skuteczności czynności podejmowanych przez komisję rekrutacyjna wymagana jest

obecnośó przynajmniej 3 członków.
4. Komisja działa do czasu zakonczęnia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.
5. Propozycje pytań do testu kwalifikacyjnego oraznajważniejszych zagadnień do rozmowy

kwal i fi kacyj nej przy goto wuj ą członkowie kom i sj i rekrutacyj nej .

Rozdział 4
Etapy naboru

s8
1.Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

1) ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko w PCPR'
Ż) składania dokumentów aplikacyj nych przez kandydatów,
3) wstępnej selekcji kandydatów oceny formalnej dokumentów aplikacyjnych-

spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze prZęZ kandydata,
4) ogłoszenia listy kandyd atow, ktorzy spełniaj ą wymagania formalne'
5) selekcji końcowej kandydatów, w ramach której można przeprowadzió razęm lub do

wyboru:
a) test kwalifikacyjny,
b) rozmowę kwalifikacyjną.

6) sporządzenia protokołu zptzeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze,
7) ogłoszenia wyników naboru,
8) podjęcia decyzji o zatrudnieniu i podpisania umowy o pracę.

se
Nadzór nad procesem rekrutacji sprawuje pracownik odpowiedzialny za sprawy kadrowe.

g

?fĄ
**)
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Rozdział 5
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

s10
l . ogłoszenie o naborze publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR ofazna

Ż.

a

tablicy ogłoszeń PCPR zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy.

ogłoszenie o naborze moŻę zostać umieszczone na tablicy ogłoszeń w Starostwie

towiatowym w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki lI, opublikowane w prasie oraz

przekazane Powiatowemu Urzędowi Pracy w Sępó|nie Krajeńskim'
ogłoszenie o naborze powinno zawieruó

1) nazwę i adres PCPR,
2) określenie wolnego stanowiska,
3) określenie wymagań związanychze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego

stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

4) zakres wykonywanychzadań na stanowisku,
5) wykazdokumentów,które naleŻy zŁoŻyć,

6) miejsce i termin składania oferl.
Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie moŻebyc krótszy

niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR.
Treśó ogłoszenia akceptuje Dyrektor'6.

Ż.

l.

Rozdział 6
Prryj mowanie dokumentów aplikacyj nych.

s11
Po ogłoszeniu następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatót''

zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku w PCPR.
Ustala się, że dokumentami, o których mowa ust.1 sąw szczególności:
1) kwestionariusz osobowy wg. znormalizowanego druku z ewentualnym opisem przebiegu

pracy zawodowej,
2) cv,
3) |ist mot1łvacyjny,
4) kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata.

5i kserokopie dokumentów potwierdzających szczegolne uprawnienia zawodowe kandydata,

6) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie

zawodowe kandydata,
7) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

8) oświadczenie kandydata o niekaralności,
9) w przypadku prowadzenia naboru na stanowisko kierownicze, oświadczenie kandydata.' 

ze' n-ió był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych Z

dysponowaniem środkami publicznymi,
l0) zgoda naprzetwarzanie danych osobowych,
11) oświadczenię kandydata o braku przeciwwskazanzdrowotnych do wykonywania pracy na

danym stanowisku.

Rozdział 7
Metody i techniki naboru' system oceniania kandydatów.

$12
Po upływie terminu zŁoŻenia dokumentów' określonym w ogłoszeniu o naborze następui*

otwarcie koper1 z dokumentami aplikacyjnymi oraz ich andriza pod względem zgodnoścr z

wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze'
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$13
1. Zatu'ierdzonąptzęZkomisję listę kandyoato* spełniających wymogi formalne określone w

ogłoszeniu o nubo.r" upo*r"..ńniu śię * Biuletynie Informacji Publicznej PCPR i na

tab1icy ogłoszeń PCPR.
Ż. Lista zawieraw szczególności imiona inazwiska kandydatów orazich miejsca zamieszkania

w' rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego'

3. Wzór listy, o [to."; mowa w ust. 1 określa za\ącznik nr 3 do regulaminu'

4. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne' będzie umieszczona w Biuletynie

Informacji Publicznej PCPR i ,''u tuuti.y ogłoszeń PCPR do momentu ogłoszenia

ostatecznych wyników naboru' . : f^-_'^_^^:^ _
5. Informacje o t unJyautuch, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w

zakresie oujętv- #vmaganiami ź*'Jąruny^i ze stanowiskiem urzędniczym, okreś1onymi w

ogłoszeniu o naborze.

s14
Metodą naboru jest postępowanie rekrutacyjne 

"prowadz 
one prZęZ komisję rekrutacyjn ą zgodnie z

zasadami wynikającymi z regulaminu'

$ls
1. Przyjmuje się test kwalifikacyjny oraz"rozmowę kwalifikacyjną jako techniki selekcji

toń"o*ój *ybo.u kandydata na wolne stanowisko urzędnicze'

Ż. o wybor)e jloń, dwoón lub dodatkowej techniki naboru rozstrzyga Dyrektor'

s16
Celem testu kwalifikacyjnego jest m.in. sirawdzenie wiedzy i umiejętności kandydatów

zadeklarowanych * oońu'"Jntaóh ap1ikacyjnych oruz \ch predyspozycji charakterologiczno-

osobowościowychdowykonywaniazada|nawolnymstanowisku.

$17
1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest m'in':

1) nawiązańie bezpośredniego kontaktu z kandydatem'

Ż) *e.yńkuc; u inńrmacj i ziw arty ch w dokumentach apl ikacyj nych,

3) o.",-'u_ |."oyspory"3i kandy-data do prawidłowego wykonywania zadań na

stanowiśku, nu któ'" przeprowadzany jest nabór'

s18
1. Przyjmuje Się system punktowy jako sposób oceniania kandydatów w postępowanlu

sprawdzającym.
Ż. Każdemu kandydatowi zadawane sąpytania w ramach tego samego zakresu tematycznego'

3. KaŻdy członek komisji rekrutacyjnĘ podczas rozmowy przydzie\a kandydatowi punkty w

skali od 0 do 10 zakaŻdę pytanie'

4. W teście kwalifikacyjnym iandydat moŹe uzyskaó łącznie 10 pkt'

5. lndywidual^" ń'ir.i*.ny kandydata zamiLszcra się na formularzu stanowiącym załącznik

nr 4 do niniejszego Regulaminu'
6' Po zakończeń 

"postę"po*ar'ia sprawdzającego komisja dokonuje podliczenia punktórv

uzyskanych przezposzczególnych kandydatów , 1 ). ' - ''---^l.^L L-

7. Komisja rekrutacyjna wybiera tego 
'pos.oo 

kandydatow, który uzyskał łącznie najwieks:ą

ilośó punktów.
8. W przypadku, gdy dwóch

przeprowadza się drugą

określonych w ust.2_7.

lub więcej kandydatów uzyskało tą samą ilość punktów'

*naę -rinó* kwalifikacyjnych z uwzg|ędnienięm zasad

'-

{#h
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Rozdział 8
ogłoszenie rłyników

$20

1. Komisja rekomenduje do wyboru na wolne stanowisko urzędnicze kandydata, który uzyskał
najrłyższą ilość punktów spośród wszystkich kandydatów albo wnosi o zakończęnil
procedury naboru z powodu nie wybraniaŻadnego kandydata.

2. ostateczną decyzję o zatrudnieniu wyłonionego kandydata podejmuje Dyrektor.

3.

l.

Rozdział 9
Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dan€ stanowisko

pracy

$21
Komisja rekrutacyjn a sporządza protokół z zakonczonego postępowania zgodnie z' art. 14 ust.

1 ustawy.
Wynik postępowania rekrutacyj nego oraz protokół przeprowadzonego naboru zatwierdza
Dyrektor.
Protokół zawięra w szczególności :

l) okręślenie stanowiska, na które był przeprowadzany nabór, liczbę kandydatów oraz

imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania nie więcej niz pięciu kandydatów
uszeregowanych według spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o
naborze,

Ż) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofer1 spełniających wymagania
formalne,

3) informację o Zastosowanych mętodach i technikach naboru,
4) uzasadnienie dokonanego wyboru,
5) skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej nabór.

4. Wzór protokołu określa załącznik nr 5 do regulaminu

Rozdział 10

Upowszechnienie informac jiz przeprowadzonego naboru na dane stanowisko
pracy

s22
1. Po zatwierdzeniu ptzez Dyrektora wyniku postępowania oraz protokołu przeprowadzonego

naboru upowszechnia się informacje o wynikach naboru.

Ż. Informacje o wynikach naboru upowszechnia się niezwłocznie po zakończeniu procedury

naboru.
3. Informacja zawiera w szczególności:

1) naZWę i adres PCPR,
2) określenie stanowiska,
3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamięszkania w rozumieniu

Kodeksu cywilnego,
4) uzasadnienie dokonanego wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia zadnego kandydata.

4. lnformację o wynikach naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na

tablicy ogłoszeń w PCPR przez okres co najmniej 3 miesięcy.
5. Wzór informacji o wynikach naboru określa za\ączniknr 6 do regulaminu.

s23

1. Wybrany kandydat może być zatrudniony na okres próbny na 3 miesiące, a potem na dwie

kolejne umowy na czas określony, a później na czas nieokreślony.
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Ż. JeŻeli stosunek pracy osoby wyłonionej w' drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od
zatrudnienia, mozliwe jest zatrudnienie na tym Samym stanowisku osoby spośród najlepszych
kandydatów wymienionych w protokole naboru.

1.

Rozdział 11

Sposób postępow ania z do kumentami aplikacyj nymi

$24
Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w postępowaniu rekrutacyjnym dołącza się
do jego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne osób wymienionych w protokole przeprowadzonego naboru będą
przechowywane w archiwum zakładowym.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewymienionych w ust. 1 i 2 będą odbierane osobiście
przez kandydatów lub odsyłan e pocztą.

s2s

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z
dniaŻl listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz Kodeks pracy.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

lŹ
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Załączniknr 1
do Regulaminu naboru

A.

1.

2.
3.

tr B'

nr sprawy...

Formularz opisu stanowiska Pracy
w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku

lnformacje ogólne dotyczące stanowiska pracy :

Stanowisko
WielkośÓ etatu .

Miejsce Świadczenia pracy.

Wymogi kwalifikacYjne :

1. Wykształcenie .....''..''..
2. WymaganY kierunek
3. Obligatoryjne uprawnienia .."""""'
4. Doświadczenie zawodowe ...""""'
5. Predyspozycje osobowościowe
6. Umiejętności zawodowe ....'."'"""

Zasady wspóŁależności służbowej :

Bezpośredni przełozony
Przełozony Wyzszego stopnia

Zasady zwierzchnictwa stanowisk :

Nazwy bezpoŚrednio podległych stanowisk """
Nazwy stanowisk pod nadzorem merytorycznym""""

Zasady zastępstw na stanowiskach :

osoba na stanowisku zastępuje .""""""''
osoba na stanowisku jest zastępowana przez

Zakres zadańwykonywanych na stanowisku :

na wolne stanowiska urzędnicze
w Powiatowym Centrum PomocY

Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z
siedzibą w Więcborku

z dnia 0l-10-2009

Więcbork,....''.........'....... r.

c.
1.
2.

D.

1.

2.

E.

1.

2.

F.

1.
2.

lź

G.
1.

2.
3.

Zakres uprawnień na stanowisku :

H. odpowiedziaInośó pracownika:

1.
2.

,,,fl^
\__ ,)
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Załącznik nr 2
do Regulaminu naboru

na wolne stanowiska urzędnicze
w Powiatowym Centrum

Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z

dnia 01 -i 0-2009

nr sprawy...

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W sĘPoLNlE KRAJEŃSK|M z slEDzlBĄ W WlĘcBoRKU

ogłasza nabór

na stanowisko

w Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie w Sępolnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku

1. VVYMAGANIA W sTosUNKU Do KANDYDATÓW:
1) Niezbędne
a)
b)
c)
d)
2) Dodatkowe

tź

a)
b)
c)
d)

3)
4)
5)
6)

2. zAKREs oBoWlĄzKoW NA STANoWISKU:

1)

2)

3. WYMAGANE DOKUMENTY:

TERMIN, sPosoB l MIEJscE SKŁADANlA DOKUMENTOW APLIKACYJNYCH:

Termin
Sposob składania dokumentóW aplikacyjnych - w zamkniętej kopercie, osobiście lub
listem poleconym z dopiskiem ,,nabór na stanowisko
Miejsce - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą u;
Więcborku' 89-410 Więcbork, ul. Mickiewicza 22a - sekretariat'

1)
2)
3)
4)
5)

4.

1)
2)

3)
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5. DODATKOWE INFORMACJE:

Kontakt z kadrami - tel. 52 3898501.
Aplikacje, ktore wpłyną do PCPR w Sępolnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku po
wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, ktorzy Spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do
postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń PcPR
wWięcborku , ul. Mickiewicza 22a oraz Biuletynie lnformacji Publicznej PCPR.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie
poi nformowani o term i nie postępowania sprawdzającego.
lnformacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń PCPR
w Więcborku, u l. M ickiewicza 22a oraz Biu letyn ie l nformacji Pu blicznej Pc PR.
Dokumenty aplikacyjne kandydatow, ktorzy nie zakwalifikowali się do postępowania
sprawdzającego zostaną odesłane pocztą lub kandydaci odbiorą osobiŚcie.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku

1)
2)

3)

4)

5)

6)

b
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Załącznik nr 3
do Regulaminu naboru na wolne

stanowiska urzędnił::?
w Powiatowym Centrum Pomocy Rołlzinie

w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
z dnia 01 - 1 0-2009

Lista kandydatów

spełn iających wymogi formal ne

W postępowaniu rekrutacyjnym

na stanowisko .........

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku.

Informuję, że po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności
Z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu o naborze do postępowania sprawdzającego
zakwalifikowali się następujący kandydaci:

Więcbork, dnia' ......''''............ r.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w SępÓlnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku

Lp lmię inazwisko Miejsce zamieszkania

1.

2.

3.

4.

5.
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KARTA OCENY KANDYDATA

Skala ocen od 0 do 10 ( 0 _nĄniŻsza, 10 - najwyŻsza)

. Wiecbork. dnia.....................r.}

Załączniknr 4
do Regulaminu naboru

na wolne stanowiska uzędnicze
w Powiatowym Centrum

Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z

dnia 01-'10-2009

( data i czytelny podpis członka komisji rekrutacyjnej)

NUMER

PYTANIA

Liczba punktów

KANDYDAT I KANDYDAT 2 KANDYDAT 3 KANDYDAT 4

Suma

punktów

Strona 13 z16



L

załąCznik nr 5
do Regulaminu naboru

na Wolne stanowiska urzędnicze
w Powiatowym Centrum

Pomocy Rodzinie W Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z

dnia 01 -1 0-2009

nr sprawy...

Protokół

z przeprowadzonego naboru

na stanowisko ..........

w Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku

W dniu '20'....... r. członkowie komisji rekrutacyjnej powołanej na zasadach
określonych W s 5 ' s 6 i 7 zarządzenia nr PcPR-o1 35t......l Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w SepÓlnie Krajeńskim z siedzibąwWięcborku z dnia .''.... 2009 r. w
sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centr*rn
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku dokonali analizy dokumentów
aplikacyjnych złoŻonych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w SępÓlnie Krajeńskim z
siedzibą w Więcborku w terminie do ''......'.... r' w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,nabór
na stanowisko

W wyniku ogłoszenia o naborze dokumenty aplikacyjne złoŻyło..'''.''.......kandydatów.

Przy udziale wszystkich członkÓw komisji rekrutacyjnej otworzono koperty i sprawdzono iclr
zgodność z Wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o naborze.

Wymogi formalne spełniło''........kandydatÓw, któzy zostali zakwalifikowani do postępowania
sprawdzającego.

Nabór zrealizowała komisja rekrutacyjna w składzie:

Zastosowano następujące metody i techniki naboru:

*

4.

1.

2.

3.
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W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono ........... najlepszych kandydatÓw,

którzy zakończyli postępowanie sprawdzające z wynikiem pozytywnym:

Uzasadnienie wyboru lub nie wybrania zadnego kandydata:

Lp lmię i nazwisko Miejsce

zamieszkania

Wynik testu Wynik

rozmowy

kwalifikacyjnej

l-ączna liczba

punktów'

1.

2.

3.

4.

5.

Więcbork, dnia

Pod pisy Członkow Komisji rekrutacyjnej

1

2.

3

4

5
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Załącznik nr 6
do Regulaminu naboru

na wolne stanowiska urzędnicze
w Powiatowym Centrum

Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z

dnia 01-'10-2009

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

--'

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzlnie
w Sępólnie Krajeńskim z siedzlbą w Więcborku

lnformuję, ze W Wyniku zakonczenia procedury naboru na MW stanowisko
zostałla Wybrany/a Pan/i .

zam

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Więcbork, dnia

Podpis upowaznionej osoby
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