
załącznik nr 3 

do niniejszego regulaminu 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU 

 

na stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Szkół Samochodowych  

im. Stanisława Staszica z siedzibą w Kaliszu przy ul. 3 Maja 18. 

 

1. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy oferty przesłały dwie 

osoby,  dwóch kandydatów spełniło wymagania formalne. 

2. Komisja w składzie: 

a) przewodniczący Komisji -  Tomasz Stępniak 

b) członek Komisji – Andrzej Furmaniak 

c) sekretarz Komisji -  Mirosława Fenger 

po dokonaniu analizy ofert i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych wybrała 

następujących kandydatów uszeregowanych według spełniania kryteriów określonych 

w ogłoszeniu o naborze: 

Lp. imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania: 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania 

1. Daria Grzegorek Nowe Skalmierzyce, ul. 25 Stycznia 3 

2. Monika Klamecka Kościelec 19A, 62-831 Korzeniew 

 

3. Zastosowano następujące metody i techniki naboru: 

3.1. Ocena formalna dokumentów załączonych do oferty: 

- poziom wykształcenia, 

- doświadczenie zawodowe, 

- dodatkowe kwalifikacje. 

Maksymalna liczba punktów w tej części, jaką mógł uzyskać kandydat wynosi 49. 

3.2. Test kompetencyjny ze znajomości przepisów ustawy o finansach publicznych  

i ustawy o rachunkowości. Test zawierał 8 pytań, 3 alternatywne odpowiedzi, za 

każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 pkt. 



3.3. Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy fachowej z uwzględnieniem specyfiki 

stanowiska, funkcjonowania samorządu terytorialnego, ordynacji podatkowej, 

przepisów ZUS oraz przepisów oświatowych. 

Maksymalna liczba punktów w tej części, jaką mógł uzyskać kandydat wynosi 51. 

  

4. Uzasadnienie wyboru: 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, niżej wymienione osoby 

uzyskały następującą liczbę punktów: 

 

4.1. Monika Klamecka – zamieszkała Kościelec 19A – 60 pkt. 

4.2. Daria Grzegorek – zamieszkała Nowe Skalmierzyce, ul. 25 Stycznia 3 – 54pkt. 

Na podstawie uzyskanej liczby punktów cząstkowych dokonano powyższego wyboru. 

 

5. Załączniki do protokołu: 

a) kopia ogłoszenia o naborze, 

b) kopie ofert kandydatów – 2 szt. 

c) protokół z rozmowy kwalifikacyjnej 

 

Protokół sporządził: 

12 lutego 2016r  Mirosława Fenger 

 (data, imię i nazwisko) 

 

Zatwierdził: 

 

Podpisy członków Komisji: 

a) Przewodniczący Komisji -  Tomasz Stępniak 

b) członek Komisji – Andrzej Furmaniak 

 


