
Dodatek nr 11

(pi eczęć n agłÓwkow a U rzę d u )

(Znak sprawy)

Nr ogłoszenia: ... ..

PRoToKoŁ

Z PRZEPROWADZON EGO NABORU

Na stanowisko pracy:

\nazwa stanowiska wg opisu stanowiska pracy)

(komÓrka org a n i zacyj n a IJ rzę d u/n azw a l.l rzęd u)

Biuletyn KPRM
ogłoszenie nr: .

Zdnia:

Wymiar etatu

Termin Składania dokumentow

Łączna Iiczba nadesłanych ofeń
W tym |iczba ofeń nadesłanych
przez osoby niepełnosprawne

W tym łączna |iczba ofeń nie spełniających
wymogow formalnych

W tym łączna |iczba ofeń nie
spełniających wymogow
formalnych

oP|s PoszczEGoLNYcH czYNNoŚG! NABoRU:

!. l etap naboru . weryfikacja formalna dokumentów aplikacyjnych (ofeń):

Podczas pienivszego.dĘpu postępowania Komisja w dniu .poddała analizie i weryfikacji

dokumenty apIikacyjne.pod wzg|ędem spełniania przez kandydatÓw wymagań formaInych.

Wymagania forma|ne okreŚ|one w ogłoszeniu o naborze spełniło kandydatow (wykaz

kandydatow w zaltączeniu do protokołu). Wymagań forma|nych nie spełnito ...........kandydatow'

Wszyscy kandydaci spełniający wymagania forma|ne zosta|i zakwa|ifikowani do ko|ejnego etapu naboru.
{t



Dodatek nr 11

!l. Sprawdzenie kompetencji oraz doświadczenia kandydatów:

W ce|u oceny kompetencji oraz doświadczenia kandydatow zastosowano następującb metody i techniki

se|ekcji' będqce jednoczeŚnie ko|ejnymi etapami naboru:

.

.......etap naboru*:

A) analiza merytoryczna dokumentów aplikacyjnych:*

W dniu .....poddano ana|izie i oceniono dokumenty aplikacyjne złoŻone przez kandydatÓw

pod wzg|ędem merytorycznym Wg następujących kryteriÓw:

ZaposzczegÓ|ne kryteria moŹna było uzyskać '''............ . pkt.

Warunkiem za|iczenia tego etapu naboru było uzyskanieprzez kandydata .'...'. pkt

Do udziału W '.. .. ' ... ... Komisja wyłoniła kandydatow.

.......etap naboru*i

B) test praktyczny**

W dniu ... odbył się test

ktory obejmował

Warunkiem za|iczenia testu było uzyskanie' ....pkt.

Do testu praktycznego przystąpiło ... ... .... kandydatow.

Do udziału W . '. . '. . '. . Komisja wyłoniła... ... ... kandydatÓw.

.......etap naboru*g

C) test wiedzy**

W dniu ... odbył się test

ktory obejmował

Warunkiem za|iczenia było uzyskanie ... '.. ... pkt

Do testu wiedzy przystąpiło . kandydatow. Do udziału W..'... . Komisja

wytoniła... ... ... kandydatÓw.

.......etap naboru*i śł
D) rozmowę kwalifikacyjną

Do rozmowy kwaIifikacyjnęj zostało dopuszczonych .. ... ... . kandydatÓw'

Kazdemu z kandydatow zadano ...'.jednakowych pod wzg|ędem treŚci iformy pytań (zadań).

Warunkiem za|iczenia rozmąWy było uzyskanie co najmniej ... ... ...' pkt.

Rozmowękwa|ifikacyjnąza|iczyło.. ".. kandydatÓw

'M



-=
-ą

-
f<

o

^
'ó
G

=3

sgś$B

tL
o
!
r!
E

o
IE
+ao
o
tr
o
6.

sB
8E
EE
=6.otr
El :=x*
GC
oE
(, ..

sgo.oeB
eE
oN

Ę.6!€T' (E

=BEE(,t(E

.3F9:Ęq*E{ \x
N<

=o*!:(!:E
:9.

t!
o

eu[ńce1 g;1ern1 E/v\o tuzou

.3FA:E
a*ś! \xN'<

I
o*€:.(g:E

:0.
IE

o

ńzpaplr 1se1 
.du .du

iB$E

$$
o>'=Etrc
o-9
#.s'=E

EX -s.-{l)\'
.sł.E
sF

śL ę N s



Dodatek nr 11

lV etap: wylłonienie najlepszych kandydatów oraz decyzia o zatrudnieniu

W wyniku naboru Komisja wyłoniła następujących, .' .. 
'...]'::..'... 

... kandydatow,
(nle Wlęce| nlz plęClu)

uszeregowanych w porządku a|fabetycznym, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym

stopniu wymagania dodatkowe:

SpoŚrodww.kandydatow,Komisjawdniu. .'..''...'.......postanowiła:

l wybraó celem zatrudnienia**: l.

Pana/Panią*

(imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania)

t] nie wyłaniaó w celu zatrudnienia żadnego z kandydatów**;

n wybraó celem zatrudnienia, po uwzg|ędnieniu pierwszeństwa w zatrudnieniu

przysług ującego osobie n iepełnosprawnej**:

Pana/Panią*

(imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania)

Uzasad n ien ie dokonanego wyboru lu b n iewyłon ien ia kandydata**

L.p. Nazwisko i imie Mieisce zamieszkania

1

2.

4.

ą



Dodatek nr 11

Data:

Podplsy członków Komisji oraz pozostałych osób fieśli właściwe), które brały udział w procesie

naboru:

Imię inazwisko Stanowisko słuzbowe Podois

Załączniki:
(wymienić poniżej np. wniosek o przeprowadzenie naboru, ogłoszenie o naborze, wykaz złożonych dokumentów aplikacyjnych

oświadczenia i upoważnienia członków komisji rekrutacyjnej' karta metod i technik selekcji oraz zasad l sposobu dokonywania

oceny i określenia progu zaliczajqcego badaną kompetencję, arkusz weryfikacji formalnej, indywidualne karty oceny kandydatów,

zatwierdzone pytania na test wiedzy oraz rozmowę kwalitikacyjną listy obecności kandydatów na poszczegÓlnych etapach naboru,

prace pisemne kandydatÓw uczestniczqcych w naborze (np' test wiedzy) itp )

1 . ... ...

2.

4.

Lp.

1)

2)

3)

*

.*:

*) 
- wpisac odpowiednio cyfrę rzynskq (lt,lil itp')

T.ł
**) 

- niepotrzebne skreślic

,M


