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*' ZAR.ZĄDZENIE NR 7/2015

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku

z dnia 02 lutego 2015 r.

zmieniające zaruądzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru kandydatów na wolne
stanowiska urzędnicze w ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku.

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracowllikach samorządolvych (tekst

jednolity Dz.U. z2014 t. poz. 1202) zarządza się , co następuje:

W zarządzeniu nr IIl2009 z dnia
Kłodzku z dnia 30 czerwca 2009
wolne stanowiska urzędnicze w
następujące zmiany:

$1

30 czerwca 2009 Dyrektora ośrodka Pomocy Społecznej w
r. f. w sprawie przyjęcia regulamin naboru kandydatów na

ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku wprowadza się

1. kozdział VI pkt. 3 otrzymuje brzmtente:

,'Po upływie terminu do złoŻenia dokumentów okreŚlonego w ogłoszeniu o naborze
i wstępnej selekcji umieszcza się w BIP informacje o liczbie kandydatów
spełniaj ących wymagani a formalne określone w o głoszeniu''.

2. rozdział VII pkt. II otrzymuje brzmienie:

,,II. Test kwalifikacyjny

1) komisja w celu potwierdzenia wiedzy i umiejętności w trakcie postępowania
kwalifikacyjnego przeprowadza test pisemny przed rozmowami
kwalifikacyjnymi.

2) test pisemny obejmujący podstawowe zagadnienia z zakresu niezbędnej
wiedzy do wykonywania pracy na danym stanowisku. KuŻde pytanie w teście
kwalifikacyjnym ma odpowiednia skale punktową. Kandydat w sumie z tęstu
moŻe otrzymac2} pkt.

3) do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczeni zostaną kandydaci, ktorzy z testu
kwalifikacyjnego uzyskają co najmniej 50% możliwych do zdobycia
punktów''.

3. w rozdziale VII pkt. V ust 1) - zostaje skreślony.

4. rozdziaŁ VIII otrzymuje brzmienie:

1. dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie łlyłoniony w procesie rekrutacji,
zostanądołączone do jego akt osobowych,

2. dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do
dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą archiwizowane zgodnie z
instrukcj a kancelaryj na ośrodka,



3. dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będąodsyłane lub odbierane osobiście ptzez
zainteresowanych".

5. załącznik nr 3 _ zostaje skreślony.

$2

Wykonanie zar ządzenia p owi erzam Admini stratorowi o śro dka.

$3

Zarządzetie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 02 lutego 20t5 r.

oĘ


