
 

 

 
Zarządzenie Nr 3/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaleskich 

z dnia 09 lipca 2021 roku 
 

w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze 

w Szkole Podstawowej w Zaleskich 
 

 

 

  Na podstawie art. 2 pkt 3, art. 7 pkt 4 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia  

21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1282)  

 

z a r z ą d z a m,    c o     n a s t ę p u j e: 
 

§ 1. 
Wprowadzam Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej                     

w Zaleskich, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi na stanowisku - samodzielny referent 

Szkoły Podstawowej w Zaleskich. 

 

§ 3. 
Traci moc Zarządzenie nr 7/2019 dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaleskich 

z dnia 24 czerwca 2019 r.  

 

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik 

do Zarządzenia Nr 3/2021 

Dyrektora SP Zaleskie  

z dnia 09 lipca 2021 roku 

 

 

REGULAMIN NABORU 

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE  

W  SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZALESKICH 

Rozdział  I 

Postanowienia ogólne 

§1. 

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników na 

podstawie umowy o pracę na stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty  

i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej                       

w Zaleskich. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej                                

w Zaleskich. 

2) Szkoła – należy przez to rozumieć Szkoła Podstawowa w Zaleskich, 

3) Komisji – należy przez to rozumieć Komisję Rekrutacyjną, 

4) ogłoszeniu – należy przez to rozumieć ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej                      

w Zaleskich na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej w Zaleskich, 

5) BIP-ie – należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Ustka w Ustce. 

Rozdział  II                                                                                                                           

Komisja Rekrutacyjna 

§2. 

1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Zaleskich z własnej inicjatywy. 

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w składzie co 

najmniej 3 – osobowym, powoływana każdorazowo przez Dyrektora w formie 

zarządzenia. 

3. W skład Komisji wchodzą pracownicy Szkoły lub/i inne wyznaczone przez Dyrektora 

osoby. 
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 4. W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem lub krewnym 

albo powinowatym w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie 

osoby której dotyczy postępowanie rekrutacyjne, jest związana z tą osobą stosunkiem 

przysposobienia, opieki lub kurateli  albo pozostaje wobec niej w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej 

bezstronności.  

5. Każdy członek Komisji składa w formie pisemnej oświadczenie co do jego 

bezstronności, które dołącza się do protokołu z przeprowadzonego naboru. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 

6. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 4, członek Komisji 

podlega wyłączeniu ze składu Komisji, a w jego miejsce Dyrektor powołuje nową 

osobę.  

7. Ustalenia Komisji są ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa liczby osób 

powołanych do jej składu, w tym Przewodniczący Komisji 

8. Zadaniem Komisji Rekrutacyjnej jest przeprowadzenie wszystkich czynności 

związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze określonych ustawą                           

o pracownikach samorządowych oraz niniejszym regulaminem, w tym  

w szczególności wyłonienie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, 

spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających 

wymagania dodatkowe, których Komisja przedstawia Dyrektorowi celem zatrudnienia 

wybranego kandydata.   

 

9. Z podjętych czynności Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy 

członkowie obecni na jej posiedzeniu. 

10. Komisja działa do czasu zakończenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 

11. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu kandydata wskazanego przez Komisję podejmuje 

Dyrektor. 

Rozdział III                                                                                                                                          

Etapy naboru 

§3. 

Ustala się następujące etapy naboru: 

1) ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, 

2) składanie dokumentów aplikacyjnych, 

3) wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych, 

4) ogłoszenie informacji o liczbie kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne  

i zostali dopuszczeni do dalszego etapu naboru, 

5) postępowanie sprawdzające – ocena końcowa kandydatów, 
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 6) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko 

urzędnicze, 

7) podjęcie decyzji o zatrudnieniu, 

8) ogłoszenie informacji o wyniku naboru. 

Rozdział IV 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 

§4. 

1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się na okres co najmniej  

10 dni kalendarzowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ustka oraz 

na tablicy informacyjnej w siedzibie Szkoły Podstawowej w Zaleskich, Zaleskie 28. 

2. Możliwe jest dodatkowe ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, m. in.  

w prasie, Powiatowym Urzędzie Pracy, itp. 

3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:  

 1) nazwę i adres jednostki, do której dokonuje się naboru, 

 2) określenie stanowiska urzędniczego, 

 3) wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem stanowiska, 

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

 4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku, 

 5) informację o warunkach pracy na danym stanowisku, 

 6) informację o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

 7) listę wymaganych dokumentów, 

 8) określenie terminu i miejsca składania dokumentów, 

4. Wzór ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko stanowi załącznik Nr 2  

do niniejszego Regulaminu. 

Rozdział V 

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych 

§5. 

1. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być 

przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne 

stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej. 

2. Na dokumenty aplikacyjne składają się: 

1) list motywacyjny, 

2) życiorys – curriculum vitae, 

3) kserokopie świadectw pracy, 
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 4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, 

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 

6) wypełniony kwestionariusz osobowy, z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 

7) oświadczenia kandydata, 

8) referencje, 

9) kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność kandydata  

w przypadku zamiaru skorzystania przez kandydata z uprawnienia, o którym mowa  

w art. 13 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych. 

Rozdział VI 

Wstępna selekcja kandydatów 

§6. 

1. Wstępna selekcja kandydatów przeprowadzana jest w celu  wstępnego określenia 

możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym 

poprzez ustalenie, czy kandydat spełnia wymagania formalne i wymagania niezbędne 

określone w ogłoszeniu. 

2. Wstępna selekcja kandydatów przeprowadzana jest przez Komisję poprzez analizę 

złożonych dokumentów aplikacyjnych, bez udziału kandydatów, nie później niż  

w ciągu 30 dni od upływu terminu składania dokumentów aplikacyjnych. 

3. Analiza dokumentów aplikacyjnych polega na zapoznaniu się przez Komisję  

z aplikacjami złożonymi przez kandydatów i sprawdzeniu czy dany kandydat spełnia 

wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu. 

 

4. Kandydat spełnia wymagania formalne, o ile złożył wszystkie dokumenty wskazane  

w ogłoszeniu. Brak choćby jednego dokumentu uniemożliwia udział kandydata  

w dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego. 

 

5. Po stwierdzeniu przez Komisję kompletności złożonych przez kandydatów 

dokumentów, Komisja dokonuje oceny spełniania przez poszczególnych kandydatów 

wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu. 

 

6. Kandydat spełnia wymagania niezbędne, jeżeli z przedłożonych przez niego 

dokumentów jednoznacznie to wynika. Ocena dyskwalifikująca z co najmniej jednego 

z wymagań niezbędnych uniemożliwia dalszy udział danego kandydata  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

7. Ze wstępnej selekcji kandydatów Komisja sporządza protokół, którego wzór stanowi 

załącznik  Nr 3 do niniejszego regulaminu. 
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 Rozdział  VII 

Ogłoszenie informacji o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne  

i wymagania niezbędne oraz dopuszczonych do następnego etapu postępowania 

rekrutacyjnego 

§7. 

1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze  

i wstępnej selekcji umieszcza się w BIP informację o liczbie kandydatów, którzy 

spełniają wymagania formalne i wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu. 

2. Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne i wymagania 

niezbędne i dopuszczonych do dalszego etapu będzie umieszczona w BIP do momentu 

ogłoszenia ostatecznych wyników naboru. 

 

3. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację 

publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem 

określonymi w ogłoszeniu. 

 

4. Wzór informacji o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne  

i wymagania niezbędne oraz dopuszczonych do następnego etapu postępowania 

rekrutacyjnego stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego regulaminu. 

Rozdział VIII 

Postępowanie sprawdzające - ocena końcowa kandydatów  

§8. 

1. Celem oceny końcowej kandydatów jest sprawdzenie ich wiedzy niezbędnej na danym 

stanowisku pracy, oraz wymagań dodatkowych określonych  

w ogłoszeniu. 

2. Postępowanie sprawdzające powinno również zbadać: 

1) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie 

powierzonych mu obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności, 

2) posiadaną wiedzę i opinię na temat pracy, zadań i funkcjonowania Szkoły,                         

w której kandydat ubiega się o zatrudnienie, 

3) obowiązki i zakres odpowiedzialności na stażu lub stanowiskach pracy 

zajmowanych poprzednio przez kandydata, 

4) cele zawodowe kandydata. 

3. Oceny końcowej kandydatów Komisja dokonuje w oparciu o analizę złożonych przez 

kandydatów dokumentów oraz testu kwalifikacyjnego lub/i rozmowy kwalifikacyjnej.  

4. O metodach i technikach stosowanych w trakcie postępowania sprawdzającego 

decyduje Dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komisji.  

W przypadku istnienia dalszych wątpliwości co do wyboru najlepszego kandydata po 

przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego lub/i rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja 
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 może zastosować dodatkowe metody kwalifikacyjne, po ich uzgodnieniu  

z Dyrektorem. 

5. Treść testu kwalifikacyjnego przygotowuje Dyrektor i jest ona jednakowa dla każdego 

kandydata starającego się o zatrudnienie na to samo wolne stanowisko urzędnicze  

w danym postępowaniu rekrutacyjnym. Za każdą poprawną odpowiedź w teście 

kwalifikacyjnym kandydat może otrzymać 1 punkt. 

6. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest w szczególności nawiązanie bezpośredniego 

kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji. Na podstawie 

udzielonych przez kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej odpowiedzi, każdy  

z członków Komisji przydziela poszczególnemu kandydatowi punkty w skali od 0 do 

10. 

7. Na podstawie analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych, członek komisji ocenia 

kompetencje i kwalifikacje kandydata, przydzielając mu w każdym zakresie punkty od 

0 do 10, przy czym 0 punktów oznacza brak przydatności do zatrudnienia na danym 

stanowisku pracy a 10 punktów oznacza pełną przydatność. Maksymalna liczba 

punktów możliwa do uzyskania przez kandydata podczas analizy dokumentów 

aplikacyjnych wynosi 20 . 

8. Każdy z członków Komisji wypełnia indywidualną ocenę kandydata, której wzór 

stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego regulaminu.  

Rozdział IX 

Wybór kandydata 

§9. 

1. Po zakończeniu postępowania sprawdzającego Komisja Rekrutacyjna wybiera 

kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w ocenie końcowej. 

2. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, 

zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie. 

Rozdział X 

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze 

§10. 

1. Po zakończeniu procedury naboru Sekretarz Komisji sporządza protokół  

z przeprowadzonego naboru. 

2. Protokół zawiera w szczególności: 

1) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę 

kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania nie więcej niż  

5 najlepszych kandydatów, wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych,  

w kolejności według ilości punktów uzyskanych od Komisji w trakcie postępowania 

rekrutacyjnego, przedstawionych Dyrektorowi, 

2) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym listę ofert spełniających wymagania 

formalne, 
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 3) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,  

4) uzasadnienie dokonanego wyboru, 

5) skład komisji przeprowadzającej nabór wraz z podpisami członków Komisji, 

6) listę dołączonych do protokołu dokumentów. 

    3. Wzór protokołu z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze stanowi                           

 załącznik Nr 6. 

 

Rozdział XI 

Informacja o wynikach naboru 

§11. 

1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia 

zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru w przypadku, 

gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata. 

2. Informacja, o której mowa w ust.1, zawiera: 

1) nazwę i adres jednostki, 

2) określenie stanowiska urzędniczego, 

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania, 

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia 

naboru na stanowisko. 

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń Szkoły 

Podstawowej w Zaleskich przez okres co najmniej 3 miesiące. 

 

4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od 

dnia jego nawiązania, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej 

osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole  

z przeprowadzonego naboru. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

 

5. Wzór informacji o wynikach naboru stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego 

regulaminu. 

Rozdział XII 

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi 

§12. 

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji 

zostaną dołączone do jego akt osobowych. 

2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się  

do dalszego etapu i ich dane zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, 
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 zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do 

archiwum zakładowego. 

 

3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście 

przez zainteresowanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


