OSRODEK
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ul Damrota 2,47-303 KRAPKOWtCE
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Zarzqdzenia nr 15/2016
Kierownika OPS w Krapkowicach
zdnia08.09.2016r.

Regulamin naboru
na w o l n e s t a n o w i s k a u r z e d n i c z e
lub k i e r o w n i c z e s t a n o w i s k a u r z e d n i c z e
w Osrodku Pomocy Spotecznej
w Krapkowicach

Rozdzlat I
Postanowienia ogolne
1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na kierownicze stanowiska
urzednicze i na stanowiska urzednicze w Osrodku Pomocy Spotecznej w Krapkowicacii w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabor na wolne stanowiska pracy.
2. Regulamin okresia szczegotowe zasady zatrudniania pracownikow na podstawie
umowy o prac^ z wyt^czeniem stanowisk pomocniczych i obstugi.
3. Nabor, o ktorym mowa w ust. 1 przeprowadzony jest w drodze post^powania rekrutacyjnego.
4. Ilekroc w Regulaminie jest mowa o:
1)
Regulaminie - nalezy przez to rozumiec Regulamin naboru na wolne stanowiska urzednicze lub kierownicze stanowiska urzednicze w Osrodku Pomocy
Spotecznej w Krapkowicach,
2)
Kierowniku - nalezy przez to rozumiec Kierownika OPS w Krapkowicach,
3)
bezposrednim przetozonym - nalezy przez to rozumiec kierownikow dzialow
zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym,
4)
Osrodku - nalezy przez to rozumiec Osrodek Pomocy Spotecznej w Krapkowicach,
5)
BIP - nalezy przez to rozumiec Biuletyn Informacji Publicznej Osrodka Pomocy Spotecznej w Krapkowicach,
6)
ustawie - nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorz^dowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902),
7)
wolne stanowisko - nalezy przez to rozumiec wolne kierownicze stanowisko
urzednicze lub stanowisko urzednicze.
5. Wolnym stanowiskiem urzedniczym, w tym kierowniczym stanowiskiem urzedniczym jest stanowisko, na ktore zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie zostal przeniesiony pracownik samorzqdowy Osrodka, lub na ktore
nie zostat przeniesiony inny pracownik samorz^dowy zatrudniony na stanowisku
urzedniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzedniczym, posiadaj^cy kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie zostal przeprowadzony na to stanowisko nabor, albo na ktorym mimo przeprowadzonego naboru nie zostat zatrudniony pracownik.
6. Nie wymaga przeprowadzenia naboru zatrudnienie:
1) na stanowiskach pomocniczych i obstugi,
2) pracownikow zatrudnianych na zastepstwo w zwiqzku z usprawiedliwionq
nieobecnosci^ pracownika samorz^dowego,
3) pracownikow przeniesionych do pracy z innych jednostek samorzqdowych,
4) pracownikow w ramach prac interwencyjnych i robot publicznych.

5) stazystow kierowanych do Osrodka przez Powiatowy Urz^d Pracy do odbycia stazu zawodowego.
Rozdziat II
Podjecie decyzjl o rozpocz^clu procedury rekrutacyjnej
na wolne stanowisko
1. Decyzje o rozpocz^ciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Kierownik z wlasnej
inicjatywy lub na wniosek kierownika dziatu zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Osrodka Pomocy Spotecznej w Krapkowicach.
2. Kierownik Dziatu zobowiazany jest do statego monitorowania potrzeb kadrowych
w ramach dzialu i prognozowania mog^cych wyst^pic w niedatekiej przysztosci
wakatow.
3. W przypadku koniecznosci zatrudnienia nowego pracownika na wolne stanowisko w Osrodku, kierownik dziatu sMada Kierownikowi z miesi^cznym wyprzedzeniem wniosek o przyjecie nowego pracownika wraz z dot^czonym zakresem zadah na dane stanowisko, ktore to zadania zostan^ umieszczone w ogteszeniu.
Wzor wniosku o przyjecie nowego pracownika stanowi zal^cznik nr 1 do Regulaminu.
4. Czynnosci rekrutacyjne powinny bye rozpoczete w terminie pozwalaj^cym na
przeprowadzenie naboru zgodnie z przepisami ustawy oraz w terminie pozwalaj^cym na unikni^cie zaktoceh w funkcjonowaniu Osrodka.
Rozdzlat III
Powotanie Komisji Rekrutacyjnej
1. Komisje Rekrutacyjne powoluje Kierownik Osrodka Pomocy Spotecznej w Krapkowicach w drodze zarz^dzenia, w ktorej sktad wchodz^ co najmniej 3 osoby,
w t y m przewodnicz^cy, sekretarz i cztenek.
2. W sklad Komisji Rekrutacyjnej nie moze wchodzic osoba, ktora jest matzonkiem,
krewnym lub powinowatym (do drugiego stopnia) osoby, ktorej dotyczy post^powanie rekrutacyjne, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, ze mogteby to budzic w^tpliwosci co do jej bezstronnosci.
3. Wsktad Komisji Rekrutacyjnej mog^ wchodzic:
1) Kierownik Osrodka lub osoba przez niego upowazniona, jako Przewodniczqcy Komisji,
2) osoba prowadz^ca kadry lub osoba przez ni^ upowazniona, jako Sekretarz
Komisji,
3) kierownik dziatu wnioskuj^cy o zatrudnienie lub osoba przez niego upowazniona, jako Cztenek Komisji.
4. Przy otwieraniu ofert ztezonych przez kandydatow dokumentow aplikacyjnych
dopuszcza sie mozliwosc udziatu dwu osobowego sktadu Komisji Rekrutacyjnej.
5. Komisja dziate do czasu zakohczenia procedury naboru na wolne stanowisko
urzednicze.
Rozdzlat IV
Etapy naboru
1. Nabor jest przeprowadzany w nastepuj^cych etapach:
1) ogteszenie o naborze na wolne stanowisko,
2) sktadanie dokumentow aplikacyjnych.

3) wst^pna selekcja kandydatow - analiza dokumentow aplikacyjnych pod
wzgl^dem formainym,
4) informacja o liczbie kandydatow startuj^cych w naborze oraz liczbie aplikacji
spetniaj^cych wymagania formalne,
5) rozmowa kwalifikacyjna,
6) sporz^dzenie protokotu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko,
7) podjecie decyzji o zatrudnieniu,
8) ogtoszenie wynikow naboru.
Rozdziat V
Ogteszenie o naborze na wotne stanowisl^o
Ogloszenie o wolnym stanowisku oraz o naborze kandydatow umieszcza si^ obligatoryjnie na stronie internetowej BIP {http://bip.ops.krapkowice.pf),
na stronie internetowej Osrodka {ops.krapkowice.pl)
oraz na tablicy informacyjnej w sledzibie Osrodka.
Ogtoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:
1) nazwe i adres jednostki,
2) okreslenie stanowiska,
3) okreslenie wymagati zwi^zanych ze stanowiskiem, ze wskazaniem, ktore
z nich sq niezb^dne, a ktore dodatkowe,
4) wskazanie zakresu zadah wykonywanych na stanowisku,
5) informacje o warunkach pracy na danym stanowisku,
6) informacje, czy w miesi^cu poprzedzaj^cym date upublicznienia ogtoszenia
wskaznik zatrudnienia osob niepetnosprawnych wjednostce, w rozumieniu
przepisow o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu osob niepetnosprawnych, wynosi co najmniej 6%,
7) wskazanie wymaganych dokumentow,
8) okreslenie terminu i miejsca sktadania dokumentow.
Termin sktadania dokumentow okreslony w ogtoszeniu o naborze nie moze bye
krotszy niz 10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania ogtoszenia w BIP, na stronie internetowej Osrodka oraz na tablicy ogtoszeh tutejszego Osrodka. Decyduje data wptywu dokumentow do Osrodka.
Wzor ogtoszenia stanowi zat£(Gznll< n r 2 do Regulaminu.
Rozdzlat VI
Przyjmowanie dokumentow aplikacyjnych
Po ogtoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogtoszeh nastepuje przyjmowanie
dokumentow aplikacyjnych od zainteresowanych kandydatow.
Na dokumenty aplikacyjne sktadaj^ sie:
1) list motywacyjny,
2) CV z doktadnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kserokopie
dokumentow
stwierdzaj^cych
posiadane
wyksztalcenie
i kwalifikacje zawodowe,
4) kserokopie dokumentow potwierdzaj^cych staz pracy, w szczegolnosci:
swiadectw pracy lub w razie pozostawania w zatrudnieniu - zaswiadczenia
oraz dokumenty o posiadanym doswiadczeniu zawodowym (np. opinie, refere ncje),
5) kserokopia zaswiadczeh o ukoriczonych kursach i szkoleniach,

3.

4.
5.

6) kserokopie innych dokumentow o posiadanych kwalifikacjach, umiej^tnosciach, jednoznacznie potwierdzaj^cych spetnienie wymagah niezb^dnych i
dodatkowych,
7) kwestionariusz osobowy dia osoby ubiegaj^cej s i ^ o zatrudnienie (do pobrania w siedzibie Osrodka oraz na stronach internetowych),
8) oswiadczenie o stanie zdrowia pozwaiaj^cym na zatrudnienie na okreslonym stanowisku,
9) oswiadczenie kandydata o petnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz
korzystaniu z petni praw publicznych i obywatelstwie polskim,
10) oswiadczenie kandydata stwierdzaj^ce, iz nie byt skazany prawomocnym
wyrokiem s^du za umyslne przest^pstwo scigane z oskarzenia publicznego
lub umyslne przest^pstwo skarbowe (druk do pobrania ze strony internetowej lub w siedzibie Osrodka) b^dz zaswiadczenie o niekaralnosci w tym zakresie z Krajowego rejestru Karnego, wystawione jednak nie wczesniej niz
w okresie 3 miesi^cy przed dat^ ukazania s i ^ ogtoszenia o naborze,
11) kserokopia dokumentu potwierdzaj^cego niepetnosprawnosc (dotyczy osob
zamierzaj^cych skorzystac z uprawnienia, o ktorym mowa w art. 13a ust. 2
ustawy 0 pracownikach samorz^dowych,
12) oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
kandydatow dia potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz.
922).
Dokumenty aplikacyjne sktadane przez osoby ubiegaj^ce si^ o zatrudnienie
w Osrodku mog^ bye przyjmowane tyiko po umieszczeniu ogtoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko i tyIko w formie pisemnej zgodnie z okreslonymi wymogami.
Nie ma mozliwosci przyjmowania dokumentow aplikacyjnych poza ogtoszeniem.
Dokumenty aplikacyjne zwi^zane z ogtoszonym naborem na wolne stanowisko
moge bye sktadane osobiscie w siedzibie Osrodka przy ul. Damrota 2
w Krapkowicach w sekretariacie w zamknietych kopertach z adnotacj^: „Nab6rna
stanowisko
w Osrodku Pomocy Spoiecznej w Krapkowicacfi", lub
za posrednictwem poczty (rowniez z adnotacjq na kopercie) na adres: Osrodek
Pomocy Spotecznej, ul. Damrota 2, 47-303 Krapkowice (we wskazanym
w ogtoszeniu terminie).
Rozdziaf VII
Analiza dokumentow aplikacyjnych
(wst^pna selekcja kandydatow)

1.
2.
3.
4.

Analizy dokumentow dokonuje Komisja Rekrutacyjna.
Analiza dokumentow polega na zapoznaniu sie przez komisje z aplikacjami nadestanymi przez kandydatow.
Jej celem jest porownanie ztozonych dokumentow aplikacyjnych z wymaganiami
formalnymi okreslonymi w ogtoszeniu.
Wynikiem analizy dokumentow jest wstepne okreslenie mozliwosci zatrudnienia
kandydata do pracy na wolnym stanowisku.
Rozdziat VIII
Ogtoszenia listy kandydatow spetniaj£|cych wymagania formalne

1.

Po uptywie terminu do ztozenia dokumentow (okreslonego w ogtoszeniu o naborze) oraz sporz^dzeniu oceny warunkow formalnych ztozonych dokumentow apli-

2.
3.

4.

kacyjnych, ustala s i ^ informacje o liczbie kandydatow, ktorzy spetniaj^ wymagania
formalne okreslone w ogtoszeniu. Informacje umieszcza sie
stronie BIP, na
stronie internetowej Osrodka oraz na tablicy ogtoszeh w siedzibie Osrodka.
Informacja, o ktorej mowa w ust. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatow oraz
icti miejsce zamieszkania.
Informacje o kandydatach, ktorzy zgtosili sie do naboru, stanowi^ informacje publiczn^ w zakresle objetym wymaganiami zwi^zanymi ze stanowiskiem urzedniczym, okreslonymi w ogtoszeniu o naborze.
Wzor informacji stanowi zat^cznik nr 3 do Regulaminu.
Rozdziat IX
Rozmowa kwalifikacyjna

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Po sporz^dzeniu oceny warunkow formalnych ztozonych przez kandydatow dokumentow aplikacyjnych przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna.
Jej celem jest nawiazanie bezposredniego kontaktu z kandydatem, weryfikacja
informacji zawartych w dokumentach oraz sprawdzenie:
1) predyspozycji i umiejetnosci kandydata gwarantuj^ce prawidtowe wykonywanie powierzonych obowi^zkow,
2) posiadanej wiedzy na temat jednostki samorz^du terytorialnego, w ktorej
ubiega sie o stanowisko,
3) obowi^zkow i zakresu odpowiedzialnosci na stanowiskach zajmowanych
poprzednio przez kandydata,
4) cele zawodowe kandydata.
Rozmowe kwalifikacyjna przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.
Cztonkowie Komisji Rekrutacyjnej dokonuje oceny kandydata przydzielaj^c punkty
w skati od 0 do 5.
Z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna sporz^dza notatke stuzbowq, ktor^ podpisuj^ wszyscy cztonkowie Komisji.
Notatka stuzbowa, o ktorej mowa w ust. 5 jest dot^czana do dokumentow aplikacyjnych kazdego z zakwalifikowanych kandydatow.
Rozdzial X
Wybor kandydata i sporz^^dzenie protokotu z przeprowadzonego naboru
na wolne stanowisko

1.

2.

3.

4.

W toku naboru Komisja Rekrutacyjna wytania nie wiecej niz pieciu najlepszych
kandydatow, spetniaj^cych wymagania niezbedne oraz w najwiekszym stopniu
spetniaj^cych wymagania dodatkowe, ktorych przedstawia Kierownikowi Osrodka
Pomocy Spotecznej w Krapkowicach celem zatrudnienia wybranego kandydata.
Jezeli w jednostce wskaznik zatrudnienia osob niepetnosprawnych, w rozumieniu
przepisow o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu osob niepetnosprawnych, w miesi^cu poprzedzaj^cym date upublicznienia ogtoszenia o naborze, jest nizszy niz 6%, pienwszehstwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzedniczych, z wyt^czeniem kierowniczych stanowisk urzedniczych, przystuguje osobie
niepelnosprawnej, o ile znajduje sie w gronie osob, o ktorych mowa w ust. 1.
Kandydat, ktory zamierza skorzystac z uprawnienia, o ktorym mowa w ust. 2, jest
obowi^zany do ztozenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzaj^cego
niepetnosprawnosc.
Osoba wytoniona w procedurze naboru oraz zatrudniona na stanowisku, na ktory
przeprowadzany byt nabor Jest zobowiqzana przed zatrudnieniem dostarczyc

5.

6.

7.

8.

9.

zaswiadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niel<aralnosci, celem potwierdzenia oswiadczenia ztozonego w dokumentach rekrutacyjnych.
Kandydat wytoniony w drodze naboru, przed rozpocz^ciem pracy zostanie wystany na profilaktyczne badania lekarskie celem uzyskania zaswiadczenia lekarskiego stwierdzaj^cego brak przeciwwskazah do pracy na zajmowanym stanowisku.
W przypadku poswiadczenia stanu zdrowia niepozwalajqcego na zatrudnienie
kandydata na okreslonym stanowisku pracy, jak rowniez nie uzyskania zaswiadczenia 0 niekaralnosci - kandydat wytoniony w procedurze natDoru nie zostanie
zatrudniony.
W przypadku okreslonym w ust. 6 zatrudniona na wolne stanowisko zostaje kolejna osoba sposrod lepszych kandydatow wymienionych w protokole nat^oru lub
w przypadku ich braku, ogtasza si^ ponownie konkurs na wolne stanowisko.
Po przeprowadzeniu procedury naboru sekretarz Komisji Rekrutacyjnej sporz^dza
protokot, ktory zawiera w szczegolnosci:
1) okreslenie stanowiska, na ktore byt przeprowadzony nabor, liczb^ kandydatow oraz imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania nie wiecej niz 5 najlepszych kandydatow uszeregowanych wedtug spetnienia przez nich wymagah
okreslonych w ogtoszeniu o naborze,
2) liczbe nadestanych ofert na stanowisko, w tym liczb^ ofert spefniajacych
wymagania formalne,
3) informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru,
4) uzasadnienie dokonanego wyboru,
5) sktad Komisji przeprowadzaj^cej nabor.
Wzor protokotu stanowi zat^cznik nr 4 do Regulaminu.
Rozdziat XI
Informacja o wynikach naboru
Informacje o wynikach naboru upowszechnia sie w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakohczenia procedury naboru w przypadku, gdy
w jego wyniku nie doszto do zatrudnienia zadnego kandydata.
Informacja, o ktorej mowa w ust. 1, zawiera;
1)
nazwe i adres jednostki,
2)
okreslenie stanowiska urzedniczego lub kierowniczego stanowiska urzedniczego,
3)
imie i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,
4)
uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia zadnego kandydata.
Informacje o wynikach naboru upowszechnia sie
stronie BIP, na stronie internetowej Osrodka oraz na tablicy ogtoszeh Osrodka Pomocy Spotecznej w Krapkowicach przez okres co najmniej 3 miesiecy.
Jezeli stosunek pracy wylonionej w drodze naboru osoby ustat w ci^gu
3 miesiecy od dnia nawi^zania stosunku pracy, mozliwe jest zatrudnienie na tym
samym stanowisku kolejnej osoby sposrod najlepszych kandydatow wymienionych
w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.
Wzor ogtoszenia stanowi^ zat^czniki nr 5 i 6 do Regulaminu.
Rozdziat XII
Sposob post^powania z dokumentami aplikacyjnymi

1.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, ktory zostanie wytoniony w procesie rekrutacji,
zostaje dot^czone do jego akt osobowych.

2.

3.

4.

5.

Dokumenty aplikacyjne osob, ktore w procesie rekrutacji zakwalifikowaty si^ do
dalszego etapu i zostaty umieszczone w protokole, b^dq przechowywane, zgodnie
z instrukcje kancelaryjn^, a nast^pnie przekazywane do skladnicy akt Osrodka.
Dokumenty aplikacyjne pozostalych osob b^dq odsytane pod wskazany w kwestionariuszu osobowym adres lub odbierane osobiscie przez kandydatow w sekretariacie tutejszego Osrodka.
Osrodek Pomocy Spotecznej w Krapkowicach zapewnia, iz wszelkie informacje
i dane osobowe zostan^ wykorzystane wyt^cznie do celow zwi^zanych z rekrutacjiOsrodek Pomocy Spotecznej w Krapkowicach zastrzega sobie prawo do odwotania konkursu.

KIER j m N i K /
Krapkowice, dnia 08.09.2016r.
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Zat^cznik Nr 1
do ..Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzednicze
lub kierownicze stanowiska urzednicze"
w Osrodku Pomocy Spo+ecznej w Krapkowicach

Krapkowice, dnia
(pieczec Osrodka)

WNIOSEK
o przyjecie nowego pracownika

Zwracam s i ^ z prosb^ o wszczecie naboru na stanowisko:
w Dziale

Uzasadnienie:

Zat£(czniki:
- zakres czynnosci.

{data, podpis i piecz^c osoby skfadaj^cej
wniosek)

Zat^cznik Nr 2
do ..Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzednicze
lub kierownicze stanowiska urzednicze"
w Osrodku Pomocy Spotecznej w Krapkowicach

OGLOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko
z dnia
Kierownik Osrodka Pomocy Spotecznej w Krapkowicach
ogtasza nabor na wolne stanowisko pracy:
w Dziale
w
(wymiar czasu pracy)

liczba kandydatow do wytonienia:
(ilosc os6b)

1. Nazwa i adres jednostki:

2. Okreslenie stanowiska:

3. Wymagania niezbedne:
1)
2)
3)

4)
4. Wymagania dodatkowe:
1)
2)
3)

4)
5. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku:
1)
2)
3)

4)
6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

7. Informacja, czy w miesi^cu poprzedzajc^cym date upublicznienia ogtoszenia
wskaznik zatrudnienia osob niepetnosprawnych wjednostce, w rozumieniu

przepisow o rehiabilltacji zawodowej 1 spotecznej oraz zatrudnianiu osob niepetnosprawnych), w y n o s i co najmniej 6%:

8. Wymagane dol^umenty oraz termin i miejsce ichi sl<tadania:
1) list motywacyjny,
2) CV z doktadnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kserokopie dokumentow stwierdzaj^cych posiadane wyksztatcenie i kwalifikacje zawodowe,
4) kserokopie dokumentow potwierdzaj^cych staz pracy, w szczegolnosci: swiadectwa pracy lub w razie pozostawania w zatrudnieniu - zaswiadczenie oraz
dokumenty o posiadanym doswiadczeniu zawodowym (np. opinie, referencje),
5) kserokopie zaswiadczeh o ukonczonych kursach i szkoleniach,
6) kserokopie innych dokumentow o posiadanych kwalifikacjach, umiej^tnosciach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzajqce spetnienie wymagah
niezb^dnych i dodatkowych,
7) kwestionariusz osobowy dia osoby ubiegaj^cej s i ^ o zatrudnienie (do pobrania w siedzibie Osrodka oraz na stronach internetowych),
8) oswiadczenie o stanie zdrowia pozwalaj^cym na zatrudnienie na okreslonym
stanowisku pracy,
9) oswiadczenie kandydata stwierdzajqce, iz posiada petnq zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystania z petni praw publicznych,
10) oswiadczenie kandydata stwierdzaj^ce, iz nie byl skazany prawomocnym wyrokiem s^du za umyslne przest^pstwo scigane z oskarzenia publicznego lub
umyslne przest^pstwo skarbowe b^dz zaswiadczenie o niekaralnosci
w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione jednak nie wczesniej niz w okresie 3 miesiecy przed dat^ ukazania s i ^ ogtoszenia o naborze,
11) oswiadczenie kandydata o posiadaniu ot^ywatelstwa polskiego,
12) oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dia
potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 922),
13) kserokopia dokumentu potwierdzaj^cego niepetnosprawnosc (dotyczy osob
zamierzaj^cych skorzystac z uprawnienia, o ktorym mowa w art. 13a ust. 2
ustawy 0 pracownikach samorz^dowych).
Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy przystac lub sktadac w zamknietych kopertach z adnotacjq: „Nab6r na stanowisko
w Osrodku Pomocy Spotecznej w K r a p k o w i c a c h " w sekretariacie Osrodka Pomocy Spotecznej w Krapkowicach przy ul. Damrota 2 w terminie od dnia
do dnia
do godziny
Aplikacje, ktore wptyn^ do Osrodka po wyzej okreslonym terminie nie b^d^ rozpatrywane.
Dokumenty osob, ktore nie zakwalifikowaty sie do dalszego etapu rekrutacji, zostan^
wystane poczty pod wskazany w kwestionariuszu osobowym adres lub mog^ bye odebrane osobiscie przez kandydatow w sekretariacie Osrodka.

Dokumenty aplikacyjne osob, ktore w procesie rekrutacji zakwalifikowaty sie do dalszego etapu i zostaty umieszczone w protokole, b^d^ przectiowywane, zgodnie z instrukcj^
kancelaryjn^ Osrodka Pomocy Spotecznej w Krapkowicacti, a nastepnie przekazywane
do sktadnicy akt Osrodka.
Natomiast dokumenty osoby, ktora zostanie wytoniona w procesie rekrutacji na dane
stanowisko, zostanq dot^czone do jego akt osobowycti.

Otwarcie ofert nast^pi w siedzibie Osrodka Pomocy Spotecznej w Krapkowicacti
w dniu
o godz
Z regulaminem naboru mozna sie zapoznac w Osrodku Pomocy Spotecznej w Krapkowicacti, ul. Damrota 2 lub na stronie internetowej BIP:
http://bip.ops.krapkowice.pi
oraz na stronie tutejszego Osrodka ops.krapkowice.pi.
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem tel. 77 - 44 66 559 lub 77 - 44
66 556, wew. ... - Dziat, w ktorym kandydat bedzie zatrudniony, wew. 18 - Dziat Administracyjno-Pracowniczy i BHP.
Informacja o wyniku naboru bedzie umieszczona na stronie internetowej BIP, na stronie
Osrodka oraz na tablicy informacyjnej Osrodka Pomocy Spotecznej w Krapkowicach).
O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spetniaj^cy wymogi formalne
zostanq powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
Osrodek Pomocy Spotecznej w Krapkowicacti zapewnia, iz wszelkie informacje oraz
dane osobowe zostan^ wykorzystane wyt^cznie do celow zwi^zanycti z rekrutacj^.
Jednoczesnie informujemy, iz Osrodek Pomocy Spotecznej w Krapkowicacti zastrzega
sobie prawo do odwotania konkursu.
9. Informacja dodatkowa:
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegohwe
CV (z uwzgl^dnieniem dokladnego przebiegu pracy zawodowej), powinny bye opatrzone klauzulq: „Wyrazam zgod§ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dia
potrzeb niezb^dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r, poz. 922)
oraz ustawq z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorzqdowych (tekst jednolity:
Dz. U. z2016r, poz. 902)".

(podpis i piecz^b Kierownika)

Zatqcznik Nr3
do „Regulanriinu naboru na wolne stanowiska urzednicze
lub kierownicze stanowiska urzednicze"
w OSrodku Pomocy Spofecznej w Krapkowicach

LISTA KANDYDATOW
spetniaj£|cych wymagania formalne
na stanowisko pracy

(nazwa stanowiska pracy)

Informujemy,

ze w wyniku wst^pnej selekcji przeprowadzonej w dniu
na WW. stanowisko pracy do nastepnego etapu rekrutacji zakwalifikowali sie nizej wymienieni kandydaci spelniaj^cy wymagania formalne okreslone
w ogtoszeniu:

Lp.

Imi^ I nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.
2.
3.
4.
5.

(data i podpis przewodnicz^cego
komisji rekrutacyjnej)

ZatEicznik Nr4
do „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzednicze
lub kierownicze stanowiska urzednicze"
w Osrodku Pomocy Spotecznej w Krapkowicach

PROTOKOt
z przeprowadzenia naboru londydatow
w Osrodku Pomocy Spotecznej w Krapkowicach
na stanowisko pracy

(nazwa stanowiska pracy)

1. W wyniku ogtoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy aplikacje przestato
kandydatow spetniaj^cycti wymogi formalne.
2. Komisja w sktadzie:
1)
2)
3)

(przewodnicz^cy)
(sekretarz)
(cztonek)

3. Po dokonaniu selekcji aplikacji zgodnie z zarzadzeniem nr
wybrano
nastepujqcycti kandydatow uszeregowanych wedtug spetnienia przez nich kryteriow
okreslonych w ogtoszeniu o naborze.
Lp.

Imie • nazwisko kandydata

Miejsce zamieszkania

Wyniki rozmowy
kwalifikacyjnej

1.
2.
3.
4.
5.
4. Zastosowano nastepujace metody i techniki naboru (wyjasnic jakie):

5. Uzasadnienie wyboru:

6. Zat^czniki do protokotu :
1) kopia ogtoszenia o naborze,
2)
lista kandydatow spetniaj^cycti wymagania formalne, ktorzy zakwalifikowali si^
do nastepnego etapu rekrutacji,
3)
notatka stuzbowa z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

Protok6t sporz^dzit:

(data, imie < nazwisko pracownika)

Zatwierdzit:

(podpis i piecze^ Kierownika)

Podpisy cztonkow komisji:
1) Przewodniczqcy;
2) Sekretarz:
3) Cztonek:

Zatqcznik Nr 5
do „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzednicze
lub kierownicze stanowiska urzednicze"
w Osrodku Pomocy Spotecznej w Krapkowicach

INFORMACJA
o wynikach naboru na stanowisko

(nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, iz w wyniku zakohczenia procedury naboru na ww. stanowisko zostat/a wybrany/a Pan/Pani:
zamieszkafy/a:

Uzasadnienie:

(data, podpis i pieczec Kierownika Osrodka)

Zaiqcznik Nr 6
do .Regulaminu nabonj na wolne stanowiska urzednicze
lub kierownicze stanowiska uizednicze"
w OSrodku Pomocy Spotecznej w Krapkowicacti

INFORMACJA
o wynikach naboru na stanowisko

(nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, iz w wyniku zakohczenia procedury naboru na ww. stanowisko nie
zostata zatrudniona zadna osoba sposr6d zakwalifikowanych kandydatow (lub braku
kandydatow).

Uzasadnienie:

(data, podpis i piecze6 Kierownika Osrodka)

