
ZAŁĄCZNIK NR 6 
 

PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW 
NA STANOWISKO PRACY W GMINNYM OŚRODKU 

 POMOCY SPOŁECZNEJ W OPATÓWKU 
 

pracownik socjalny 

 
(nazwa stanowiska pracy) 

 
W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało
……2……… kandydatów spełniających wymogi formalne.          
(ilość aplikacji) 

 

1. Komisja w składzie: 
Małgorzata Rektor                                 - przewodnicząca komisji 
Jolanta Woźniak                                    - członek komisji 
Bożena Kaczmarska                              - członek komisji 

2. Po dokonaniu selekcji aplikacji zgodnie z zarządzeniem kierownika z dnia 02.04.2012 r. 
numer 2/2012 wybrano następujących kandydatów: uszeregowanych według spełniania 
przez nich kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze. 
 

Lp. Imię i nazwisko Adres Wyniki testu Wynik rozmowy 

1.  
 

Sylwia Maria Bączkiewicz 
 

Opatówek 
 

14,5 pkt 
(maksymalnie 20 

punktów) 
 

4,6 
(ocena w skali 

 od 1 do 5) 
 

3. Zastosowano następujące metody naboru (wyjaśnić jakie): 
Metody rekrutacji obligatoryjnej (rekrutacja zewnętrzna): 

a) ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, 
b) ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie GOPS. 

rekrutacja otwarta - gdzie kryteria i zasady są znane otoczeniu, a kandydat jest osobą aktywną
i sam decyduje o przystąpieniu do procedury doboru (np. dobór na podstawie konkursów) 



rekrutacja segmentowa - firma określa dokładnie cechy, jakie powinien posiadać kandydat na 
dane stanowisko, oraz wskazuje określoną grupę pracowników 
 
4. Zastosowano następujące techniki naboru (wyjaśnić jakie): 
- analiza dokumentacji kandydatów 
- test merytoryczny - weryfikacja wiadomości niezbędnych do wykonywania określonej pracy 
- interview - rozmowa kwalifikacyjna - nawiązanie bezpośredniego kontaktu, poszerzenie 
wiedzy o potencjalnym pracowniku, zweryfikowanie informacji zawartych w dokumentach 
aplikacyjnych 
 

5. Uzasadnienie wyboru: 
wybór nastąpił w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, podczas 
którego P. Sylwia Maria Bączkiewicz uzyskała pozytywny wynik z testu oraz z rozmowy 
kwalifikacyjnej. W/w wykazała się znajomością przepisów z zakresu zadań pomocy 
społecznej ze szczególnym  uwzględnieniem ustawy o pomocy społecznej i kodeksu 
postępowania administracyjnego, podstawowych zagadnień z zakresu zaopatrzenia 
społecznego oraz z  zakresu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych 
i innych  uzależnień.

6. Załączniki do protokołu:
a) kopia ogłoszenia o naborze 
b) kopie dokumentów aplikacyjnych 2 kandydatów 
c) wyniki testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej 

 

Protokół sporządził: Zatwierdził:

27.04.2012 r.    Małgorzata Rektor                 Kierownik Gminnego Ośrodka 

 (-)                                                                           Pomocy Społecznej  w Opatówku 
 Violetta Galant 

 (-) 

Podpisy członków komisji:  
Małgorzata Rektor                                 - przewodnicząca komisji      (-) 
Jolanta Woźniak                                    - członek komisji                   (-) 
Bożena Kaczmarska                              - członek komisji                   (-) 


