
ZARZ1\DZENIE Nr 57/2014 
WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 15 lipca 2014 r. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie Nr 41AJ2011 Wojta Gminy Sochocin z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie szczegolowego sposobu przeprowadzania sluzby przygotowawczej 

i organizowania egzaminu koncz~cego tt( sluzbt( w Urzt(dzie Gminy Sochocin 

Na podstawie art. 19. ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach 

samorzqdowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z p6zn. zm.) w zwiqzku z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z p6zn. zm.) 

zarzqdza siy, co nastypuje: 

§ 1. W zarzqdzeniu Nr 41A12011 W6jta Gminy Sochocin z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawle szczeg6lowego sposobu przeprowadzania sluzby przygotowawczej 

i organizowania egzaminu konczqcego ty sluzby w Urzydzie Gminy Sochocin wprowadza 

siy nastypujqce zmiany: 

1) w § 8 ust. 2 otrzymuje nastypujqce brzmienie : " 2. W harmonogramie sluzby 

przygotowawczej wskazuje siy obowiqzkowo odbycie praktyki w wydzialach 

i jednoosobowych stanowiskach pracy w urzydzie"; 

2) § 28 otrzymuje nastypujqce brzmienie: ,,§ 28. Dokumentacjy z przebiegu sluzby 

przygotowawczej i egzaminu przechowuje sekretarz."; 

3) zmienia siy wz6r hannonogramu sluzby przygotowawczej stanowiqcego zalqcznik ill 1 

do zarzqdzenia; 

4) zmienia Sly wz6r opinii 0 pracowniku odbywajqcym sluzby przygotowawczq 

stanowiqcego zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia 

5) zmienia siy wz6r harmonogramu sluzby przygotowawczej stanowiqcego zalqcznik nr 3 

do zarzqdzenia 

§ 2. Wykonanie zarzqdzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy Sochocin. 

§ 3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

Sporzqdzil: Sprawdzil pod 
wzglydem 

formalno r 

data: lioFof4 

Pt1~:lL 



zalC}cznik nr 1 

" Zalqcznik Nr 2 

WZOR 

Harmonogranl sruzby przygotowawczej 

Pan ( Pani )...... ............................................. ............................ . 


zatrudniony ( zatrudniona ) w ........... ............... .. ..... .. ..... ........ .. .... . 


na stanowisku .......................................... ...... ........................ . .. 


imit; i nazwisko opiekuna .. ........................................ .............. .... . 


zatrudniony (Zatrudniona )w ........................................................ . 


stanowisko sluibowe ..... ....................................... ..... ................ . 


Okres odbywania stuzby przygotowawczej .................................... . 


Szczeg610wy plan i rozkJad godzin odbywania praktyk w Urz~dzie Gminy Sochocin 

Lp. Nazwa komorki 

organizacyjnej 

(zas odbywania 

praktyk w dniach 

Czas 
odbywania 

praktyk 
w godzinach 

Pod pis Kierownika Wydziatu/ 

pracownika zajmujijcego 

jednoosobowe stanowisko pracy 

1. 

2. 

3 . 

... 
Ogotem 

I 



Wykaz aktow prawnych, ktorych znajomosi: jest obowiilzlwwa 

Lp 
Nazwa aktu prawnego czas zaznajomienia 

w dniach 

czas zaznajomienia 

w godzinach 

Pod pis opiekuna 

1. 

2. 

3 . 

... 

Zestawienie umiej~tnosci praktycznych, ktore pracownik zobowi£Izany jest nabyc 

Podpis opiekuna Lp. 
Rodzaj umiej~tnosci praktycznych 

1. 

2. 

3 . 

... 



Wykaz zagadnieI'i egzaminacyjnych 

1. . .................................................................................................. . 


2 .................................................................................................... . 


3 ................................................ .................................................... . 


Sochocin, dnia ..................................... . 


Pod pis pracownika odbywajijcego Pod pis Opiekuna 

sfuzbE: przygotowawczij 

Pod pis Sekretarza" 



Zal~czDik Dr 2 

"Zal~cznik N r 3 

\\ Z () l{ 

OPINIA 

o PRACOWNIKU ODBYWAJ1\CYM SLUZBE; PRZYGOTOWAWCZ1\ 

Pan (Pani) ......................................................................................... . 


zatrudniony (zatrudniona) w ................................................................. . 


na staDowisku ...................................................................................... 

odbyl (odbyla sluzb~ przygotowawcz~ w okresie od ............... do .................... 

zgodnie z harmonogramem sluzby przygotowawczej. 

Opinia 0 odbyciu praktyk 

Opinia 0 zapoznanie si~ z aktami prawnymi 

Opinia 0 nabywaniu umiej~tnosci praktycznych w wykonywaniu czynnosci sluzbowych 



lone uwagi 

Ogolna ocena (pozytywna/negatywna) 

Sochocin, dnia ....................... . 


Pod pis opiekuna" 



Zat<lcznik nr 3 

"Zat<lcznik Nr 4 

',vz61~ 

INFORMACJA 

o PRZEBIEGU PRAKTYKI 


W URZ.E;DZIE GMINY SOCHOCIN 


PODCZAS SLUZBY PRZYGOTOWAWCZEJ 


Pan (Pani )......................................................................................... 

zatrudniony (zatrudniona) w ............................................................... . 

na stanowisku ................................................................................. . 

ouhyJ ( odh) la) pral '~ ki podczas o.;luzh) pt"ly~otowawcJ.c.i 

w .................................................. . 


w okresie od ......... ...... ..... do .................. , Iiczba godzin ..................... . 


I. Zakres powierzonych pracownikowi czynnosci sluzbowych: 

1. . ........................................................................................... . 

2. 
3. 

II. Spos6b wywi~zywania si~ pracownika z przydzielonych czynnosci sluzbowych 



III. Oeena predyspozyeji praeownika do wykonywania przydzielonyeh ezynnosci 
Sluibowyeh ( pozytywna/negatywna) 

Soehoein, dnia ................................ . 


Podpis Kierownika Wydzialu 

Otrzymalam, dnia ........................... . 


Podpis Sekretarza" 


