
ZARZl\DZENIE Nr 82/2015 
WOJTAGMINY SOCHOCIN 

z dnia 2 listopada 2015 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania sluzby przygotowawczej 
i organizowania egzaminu koncz~cego t~ sluzb~ w Urz~dzie Gminy Sochocin 

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach 
samorzCj.dowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.) w zwi~zku z art. 33 ust. 3 usta'A-)' z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorzCj.dzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) zarzCj.dza siy, co 

nastypuje: 

§ 1. U stala siy regulamin przeprowadzania sluzby przygoto\vawczej 
i organizowania egzaminu konczCj.cego ty sluzby w Urzydzie Gminy Sochocin stanowiCj.cy 

zalCj.cznik do zarzCj.dzenia. 

§ 2. Regulamin, 0 kt6rym mowa w § 1 rna zastosowanie do' pracownik6w podejmujCj.cych po 
raz pierwszy pracy na stano wi sku urzydniczym, w tym kierowniczym stanowisku 
urzydniczym w Urzydzie Gminy Sochocin. 

§ 3. Traci moc ZarzCj.dzenie Nr 41A12011 W6jta Gminy Sochocin z dnia 30 czerwca 2011 r. w 
sprawie szczeg61owego sposobu przeprowadzania sluzby przygotowawczej i organizowania 

egzaminu konczCj.cego ty sluzby w Urzydzie Gminy Sochocin oraz ZarzCJ.dzenie Nr 57/2014 
W6jta Gminy Sochocin z dnia 15 lipca 2014 r. 

§ 4. Wykonanie zarzCj.dzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy Sochocin. 

§ 5. ZarzCj.dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

\V6jt 

Andrzej 1< omatowski 

W~eflT 
Sporz~dzil: 

Data: l.-. I'i' 0 I 
Pod pis: l/ , l'I.tIl" 

/ 

Andr::;~matowski 


http:stanowiCj.cy


Zalqcznik 
do Zarzqdzenia Nr 82/2015 
W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 2 listopada 2015 r. 

REGULAMIN 

PRZEPROW ADZANIA SLUZBY PRZYGOTOW A WCZEJ 


I ORGANIZOWANIA EGZAMINU KONCZ1\CEGO TF; SLUZBF; 

W URZF;DZIE GMINY SOCHOCIN 


Regulamin przeprowadzania sluzby przygotowawczej i organizowania egzarninu konczqcego 
te sluzby w Urzydzie Gminy Sochocin ustala szczeg610wy spos6b przeprowadzania sluzby 
przygotowawczej oraz egzaminu konczqcego ty sluzby dla pracownik6w podejmujqcych po 
raz plerwszy pracy na stanowisku urzydniczym, w tym kierowniczym stanowisku 
urzydniczym. 

Sluzby przygotowawczq w Urzydzie Gminy Sochocin przeprowadza siy w celu teoretycznego 
i praktycznego przygotowania pracownika do nalezytego wykonywania obowiqzk6w 
sluzbowych. .., 

Zakres przedmiotowy regulaminu obejmuje: 

1) postanowienia og6lne; 
2) organizowanie i przeprowadzanie sluzby przygotowawczej; 
3) spos6b przeprowadzania egzaminu konczqcego sluzhy przygotowawczq; 
4) postanowienia koncowe. 

Rozdzial I 

Postanowienia ogolne 


§ 1. 1. Kat.dy pracownik podejmujqcy po raz pierwszy zatrud[Jienie na stanowisku 
illZydniczym, w tym ki~rowniczym stanowisku urzydniczym) jest zobowiqzany odbye sruzby 
przygotowawczq zakonczonq egzarninem, za wyjqtkiem pracownik6w, kt6rzy zostali 
zwolnieni z obowiqzku odbycia sluzby przygotowawczej. 

2. Zwolnienie, kt6rym mowa w ust. 1 moze bye dokonane przez Kierownika Urzydu na 
umotywowany wniosek Kierownika kom6rki organizacyjnej, w kt6rej pracownik jest 
zatrudniony, i kt6rego wiedza i umiejytnosci umozliwiajq naleZyte wykonywanie 
obowiqzk6w sluzbowych. 

3. Wz6r wniosku, kt6rym mowa w ust. 2 stanowi zali}cznik Nr 1 do Regularninu. 



§ 2. Ilekr06 w niniejszym Regulaminie jest mowa 0: 

1) ustawie - oznacza to ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorz~do~'Ych; 

2) Urzydzie - oznacza to Urz~d Gminy Sochocin; 


3) Kierowniku Urzydu -oznacza to Wojta Gminy Sochocin; 


4) Selaetarzu - oznacza to Sekretarza Gminy Sochocin; 


5) pracowniku - oznacza to osoby podejmuj~c4 po raz pierwszy pracy na stanowisku 

urzydniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzydniczym, ktora zostala skierowana do 
odbycia sruzby przygotowawczej; 

6) komorce organizacyjnej - oznacza to odpowiednio Wydzi<il, Referat; 

7) Kierowniku komorki organizacyjnej - oznacza to Kierownika Wydziaru, Referatu; 

8) Regulaminie - oznacza to regulamin przeprowadzania sluzby przygotowawczej 
j organizowania egzaminu koiicz~cego ty sruzby w Urzydzie Gminy Sochocin. 

Rozdzial II 

Organizowanie i przeprowadzanic sluzby przygotowawczej 


§ 3. 1. Do odbycia sluzby przygotowawczej pracownika kierujeoraz okresla jej czas tnvania 
Kierownik Urzydu biorC)c pod uwagy poziom przygotowania pracownika do wykonywania 
obowi,!zkow wynikajqcych z opisu stanowiska oraz na podstawie opinii Kierownika komorki 
organizacyj nej, w ktorej pracownik jest zatrudniony. 

2. Wzor skierowania, 0 ktorym mowa w ust. 1 stanowi zal~cznik ill 2 do Regulaminu. 

§ 4. 1. Nadzor nad przebiegiem slmby przygotowawcz~j i organizowaniem egzaminow dla 
pracownikow Urzydu sprawuje Sekretarz. 

1. Sekretarz wyznacza opiekuna pracownika zobovn'lzanego do odbycia sluzby 
przygotowawczej w porozumieniu z Kierownikiem Urzydu. 

3. Opiekunem moze zosta6 pracownik 0 wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadaj~cy 
co najmniej trzyletni staz pracy w administracji publicznej. 

4. Wzor pisma w sprawie wyznaczenia opiekuna, 0 kt6rym mowa w ust. 1 stano wi zal~cznik 
ill 3 do Regulaminu. 

s. Do zadaii opiekuna nalezy: 

1) sporzqdzenie harrnonogramu sluzby przygotowawczej oraz zapewnienie realizacji tego 
harmonogramu; 

2) wspomaganie pracownika odbywaj~cego sluzby P[zygotowawcz~ w wykonywaniu 
biez~cych obowi~k6w; 



3) sporzq.dzenie opinii 0 pracowniku zobowiq.zanego do odbywania sluzby przygotowawczej 

po jej zakonczeniu. 


§ 5. 1. Hannonogram sluzby przygotowawczej okresla w szczeg6lnosci: 


1) okres odbywania sluzby przygotowawczej; 


2) szczeg610wy plan i rozklad godzinowy odbywania praktyk w kom6rkach organizacyjnych 

Urzydu w czasie odbywania sluzby przygotowawczej; 


3) wykaz akt6w prawnych, kt6rych znajomosc jest dla pracownika obowiq.zkowa; 


4) zestawienie umiejytnosci praktycznych, kt6re pracownikzobowiq.zany jest naby6 podczas 

s!uzby przygotowawczej; 


5) wykaz zagadnien egzaminacyjnych; 


2. W hannonogramie wskazuje siy tenniny odbycia spotkaiJ. z Sekretarzem w celu 
zapoznania pracownika z zadaniami i organizacjq. pracy w Urzydzie. 

3. Wz6r hannonogramu slmby przygotowawczej stanowi zalqcznik Nr 4 do Regulaminu. 

5. Wz6r opinii 0 pracowniku odbywajq.cym sluzby przygotovv'awczq. stano wi zalq.cznik Nr 5 
do Regulaminu. 

§ 6. Pracownik odbywajq.cy slmby przygotowawczq. moze odbyc "e-s!uzby przygotowawczq." 
dostypnq. na stronie intemetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z w1asnej inicjatywy 
lub z inicjatywy Kicrownika kom6rki organizacyjnej, w kt6rej jest zatrudniony. 

§ 7. Wszyscy pracownicy Urzydu, w szczeg6lnosci Kierownicy kom6rek organizacyjnych, sq. 
zobowiq.zani do wsp61pracy w organizowaniu sluzby przygotowawczej i egzamin6w. 

§ 8. 1. Sluzba przygotowawcza trwa od jednego miesiq.ca do trzech miesiycy. 

2. Zajeden miesiq.c sluzby przygotowawczej uznaje siy 20 przepracov,:anych dni. 

3. W czasie odbywania sluzby przygotowawczej pracownik przez cztery dni w tygodniu pracy 
wykonuje CZYlillosci na swoim stanowisku pracy oraz w kom6rce organizacyjnej, 
w kt6rcj jest zatrudniony, a w jednym dniu odbywa praktyki w innych kom6rkach 
organizacyjnych Urzydu. 

4. Czas odbywania sluzby przygotowawczej uzalezniony sq. od wiedzy i kwalifikacji 
pracownika, zdolnosci do nabywania umiejytnosci niezbydnych na zajmowanym stanowisku 
urzydniczym i dotychczasowego przcbiegu zatrudnienia . 

5. Okres sluzby przygotowawczej moze zosta6 przedluzony, nie d1mej jednak niz do 
trzech miesiycy lq.cznie. 

6. Okres sluzby przygotowawczej ulega przed1uzeniu 0 czas nieobecnosci pracownika 

http:miesiq.ca
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w pracy. Czasu takiej nieobecnosci nie zalicza siy do okresu sluzby przygotowawczej . 


§ 9. 1. W czasie odbywania sluzby przygotowawczej pracownik rna obowietzek pomania 

przepis6w prawnych dotyczetcych funkcjonowania samorzetdu terytorialnego, 

a w szczeg61nosci: 


1) ustawy 0 samorzetdzie gminnym; 


2) ustawy 0 pracownikach samorzetdowych; 


3) podstawowe zagadnienia z postypowania administracyjnego; 


4) podstawowych zagadnien z zakresu ustawy 0 finansach publicznych; 


5) podstawowych zagadnien z zakresu ustawy Prawo zam6wien publicznych; 


6) podstawowych zagadnien z zakresu ustawy 0 ochronie informacji niejawnych; 


7) podstawowych zagadnien z zakresu ustawy 0 ochronie danych osobowych; 


8) podstawowych zagadnien z zakresu ustawy 0 dostypie do informacji publicznej; 


9) rozporzetdzenia Prezesa Rady Ministr6w w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w 
zakladowych. 

2. Obowietzkiem pracownika samorzetdowego odbywajetcego sluzby przygotowawczet jest 
zapoznanie si y z: 

1) Statutem Gminy Sochocin, 

2) strukturet organizacyjnet Urzydu, rodzajem spraw zalatwianych w poszczeg61nych 
kom6rkach organizacyjnych i stanowiskach pracy oraz z zarzetdzeniami W6jta z zakresu 
organizacji pracy w Urzydzie; 

3) zasadami gospodarki finansowej, w tym obiegu i opisywania dokumentacji finansowej 
w Urzydzie; 

4) poznania zasad profesjonalnej i kulturalnej obslugi klient6w, 

5) przepis6w prawnych dotyczetcych spraw zalatwianych na stanowisku pracy pracownika 
oraz na stanowiskach pracy, dla kt6rych pracownik bydzie pelnil zastypstwo, 

§ 10. 1. Pracownik zatrudniony na stanowisku pracy zwiC!Zanym ze wsp61pracet z innym 
jednostkami organizacyjnymi gminy rna obowietzek poznania struktury organizacyjnej 
i zakresu spraw zalatwianych w takichjednostkach. 

2. W przypadku, 0 kt6rym mowa w ust. 1 pracownik moze zostac skierowany do odbycia 
czysci praktyk w ramach sluzby przygotowawczej do wlasciwych jednostek organizacyjnych 



gminy. Zasady odbywania takich praktyk ustala Sekretarz w porozumieniu z kierownikiem 
jednostki organizacyjnej. 

§ 11. Praca w okresie sluzby przygotowawczej polega przede wszystkim na praktycznym 
zaznajamianiu sit( z obowiqzkami i przepisami prawa dotyczqcymi spraw zalatwianych 
w danej komorce organizacyjnej oraz na prowadzeniu dla nich niezbydnej dokumentacji. 

§ 12. Podczas praktyk w innych komorkach organizacyjnych pracownik zaznajamia siy 
z podstawowymi czynnosciami tych komorek, w szczegolnosci pod kqtem wspolpracy 
z komorkq organizacyjnq, w ktorej pracownik odbywajqcy sluzby przygotowawczq jest 

zatrudniony. 

§ 13. Kierownik komorki organizacyjnej, w ktorej pracownik odbywal praktyky w trakcie 
slmby przygotowawczej, sporzqdza pisemnq informacjy 0 przebiegu tej praktyki, 
powierzonych pracownikowi czynnosciach, sposobie wywiqzania siy pracownika 
z przydzielonych zadan i predyspozycjach pracownika do wykonywania tych zadan. 

§ 14. 1. Informacjy, 0 ktorej mowa w § 13, przekazuje sit; Sekretarzowi. Informacja jest 
jawna dla pracownika. 

2. Wzor informacji stano wi zalqcznik Nr 6 do Regulaminu. 

Rozdzial III 

Spos6b przeprowadzania egzaminu koncz~cego sluzb~ przygotowawcz~ 


§ 15. Po zakonczeniu okresu sluzby przygotowawczej Sekretarz zapoznaje siy 
z informacjami, ktorych mowa w § 13 i opiniq opiekuna oraz ustala termin egzaminu. 

§ 16. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powolana przez Kierownika Urzydu. 

§ 17.1. W sklad komisji egzaminacyjnej wchodzi przewodniczqcy, kt6ry organizuje pracy 
komisji oraz sekretarz komisji, ktory sporzqdza protokoly z posiedzen komisji. 

2. Komisja egzaminacyjna podejmuje decyzje i rozstrzygniycia kolegialnie, w przypadku 
rownosci glosow rozstrzyga glos przewodniczqcego komisji. 

§ 18. Egzamin sklada sit; z czysci pisemnej, cZysci ustnej oraz czysci praktycznej. 

§ 19. Komisja egzaminacyjna opracowuje pytania egzaminacyjne na czysc pisemnq, ustnq 
i praktycznq. 

§ 20. 1. Czysc pisemna egzaminu sklada siy z testu 15 pytan dotyczqcych znajomosci aktow 
prawnych wskazanych w harmonogramie sluzby przygotowawczej. 

2. Czysc pisemna trwa 15 minut. Kazda prawidlowa odpowiedz jest punktowana jednym 
punktem. Maksymalnie mozna uzyskac 15 punktow. 

§ 21. Czysc ustna obejmuje pytania zadawane przez czlonkow komisji egzaminacyjnej 
dotyczqcych zagadnien wymienionych w § 9 ust. 2 Czlonkowie Komisji przygotowujq 



3 pytania Kazda odpowiedzjest punktowana od zera do piyciu punkt6w. Maksymalnie mozna 
uzyskac 15 punkt6w. 

§ 22. 1. CZysc praktyczna polega na opracowaniu jednego lub dw6ch zadan z zakresu 
obowi~zk6w sluzbowych pracownika, w szczeg61nosci przygotowania projektu decyzji 
administracyjnej, odpowiedzi na pismo lub innej czynnosci praktycznej, projektu zarz~dzenia, 
projektu uchwaly. Pracownik po otrzymaniu pisemnie sformulowanego zadania (zadan) rna 
20 minut na jego wykonanie. Czlonkowie komisji mog~ zadawac pytania uzupelniaj~ce 
zWI~zane z zadaniami praktycznymi. Czysc praktyczna jest punktowana od zera do 
10 punkt6w. 

2. W czysci praktycznej pracownik moze korzystac z komputera z oprogramowaniem, takim 
jak najego stanowisku pracy, oraz z tekst6w niezbydnych akt6w prawnych. 

§ 23. 1. Komisja egzaminacyjna niezwlocznie po przeprowadzeniu wszystkich czysci 
egzaminu, tego samego dnia, przystypuje do sprawdzenia i oceny. 

2. Komisja egzaminacyjna oblicza punkty za kaZd~ czysc egzaminu i ustala procentow~ 
wartosc punkt6w uzyskanych przez kandydata w stosunku do maksymalnej liczby punkt6w 
mozliwej do uzyskania za kaZd~ czysc egzaminu. 

3. Pracownik, kt6ry uzyskal co najmniej 60% punkt6w zaliczyl egzamin z wynikiem 
pozytywnym. 

4. Pracownika informuje siy 0 wyniku egzaminu niezwlocznie po ustaleniu \vyniku. 

§ 24. 1. Pracownikowi, kt6ry zaliczyl egzamin pozytywnie, Kierownik Urzydu wystawia 
w dw6ch egzemplarzach zaswiadczenie 0 odbyciu sluzby przygotowawczej i zaliczeniu 
egzaminu z wynikiem pozytywnym. Jeden egzemplarz zaswiadczenia wrycza Sly 
pracownikowi, a drugi wl~cza do dokumentacji przebiegu sluzby przygotowawczej. 

2. Wz6r zaswiadczenia stanowi zal~cznik Nr 7 do Regulaminu. 

3. Pracownik, kt6ry nie zaliczyl egzaminu z wynikiem pozytywnym, nie rna mozliwosci 
powt6mego przyst~pienia do niego. 

§ 25. 1. Z przeprowadzonego egzaminu sporz~dza siy protok61. 

2. Protok61 , 0 kt6rym mowa w ust 1 zawiera: 

1) sklad komisji egzaminacyjnej; 

2) imiy i nazwisko pracownika; 

3) nazwy stanowiska pracy; 

4) daty odbycia egzaminy; 

5) porz~dek przeprowadzonego postypowania. 



3. Do protokolu zahtcza siy hannonogram s{uzby przygotowawczej, pisemne infonnacje, 
o kt6rych mowa w § 15 , opiniy opiekuna, listy pytan i zadan wyznaczonych pracownikowi 
wraz z odpowiedziami i zadaniami opracowanymi przez pracownika. 

4. Protok61 podpisujif wszyscy czlonkowie komisji egzaminacyjnej. 

5. Wz6r protokolu stanowi zalifcznik Nr 8 do Regulaminu. 

Rozdzial IV 

Postanowienia koncowe 


§ 26. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie maja zastosowanie przepisy 
prawa powszechnie obowiifzujifce. 

§ 27. Dokumentacjy z przebiegu sluzby przygotowawczej i egzaminu przechowuje siy w 
Wydziale Kadr , Oswiaty i Spraw Organizacyjnych. 



Zall:/-cznik Nr 1 do Regulaminu 

WNIOSEK 

o zwolnienie Z odbycia sluzby przygotowawczej 
pracownika samorz~dowego 

Na podstawie art.19 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 0 pracownikach 
samorzqdowych wnoszy 0 zwolnienie z odbycia sluZby przygotowawczej 
Pana (Paniq) ............................ .. ............ . .................................................... . 

.chzatrudnionego ( zatrudnionej) na stanowisku ........... .. ....... .. ........ . ................ .... ...... . 

leJw .. ... ....... .. ..... ... ....... ... ....... ... ................ .. ............... . ................................ . 

go 
5r.Uzasadnienie 

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

Kierownik WydzialuIReferatu 


Stanowisko 
W 6jta Gminy Sochocin 

Na podstawie art.19 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 0 pracownikach 
samorzqdowych z w a 1 n i a m Pana IPaniq ....... "' ............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z odbywania sluzby przygotowawczej 
w Urzydzie Gminy Sochocin 

Uzasadnienie 

Jednoczesnie zobowiqzujy PanaiPaniq do stawienia siy na egzamin koiiczqcy sluZby 
przygotowawczq w dniu ......... . ...... ... ............................... . 

Sochocin, dnia .......................... . 
Podpis W6jta 



Zal'!cznik nr 3 do Regulaminu 

Sochocin, ........................... . 


Wyznaczenie 

opiekuna dla pracownika samorzqdowego 

zatrudnionego na stanowisku urzl(dniczym w Urzl(dzie Gminy Sochocin 


skierowanego do odbycia sluzby przygotowawczej 


Na podstawie § 4 ustA Regulaminu przeprowadzania sluzby przygotowawczej 

i organizowania egzaminu koncz'!cego ty sluzby w Urzydzie Gminy Sochocin 


ustalonego Zarz,!dzeniem N r 82/2015 W 6jta Gminy Sochocin z dnia 2 listopada 20 15r. 

wyznaczam: 


na opiekuna ............................................................... . 


dla PanaiPani,! .............................. zatrudnionej na czas okreslony 

( od ............... do .................................... ) 


w Urzydzie Gminy Sochocin na stanowisku ............................................... . 

skierowanej do odbycia sluzby przygotowawczej. 


Uzasadnienie 

Do zadan opiekuna nalezy : 

1) sporz'ldzenie harmonogramu sluzby przygotowawczej oraz zapewmeme realizacji tego 
harmono gramu; 

2) wspomaganie pracownika odbywaj,!cego sluzby przygotowawcz'l w wykonywaniu 
biez'lcych obowi'!Zk6w; 

3) sporz,!dzenie opinii 0 pracowniku zobowi,!zanego do odbywania sluzby przygotowawczej 
po jej zakonczeniu. 

Podpis Sekretarza 



Zahj.cznik nr 4 do Regulaminu 

Harmonogram sluzby przygotowawczej 

Pan IPani .............................................................................. . . 


Zatrudniony ( Zatrudniona) w ...................................................... . 


Na stanowisku .. . ....................................................................... . 


Imiy i nazwisko opiekuna ........................................................... .. 


Zatrudniony (Zatrudniona )w ..... .. ..................................... .. .......... . 


Stanowisko sluzbowe ................................................................. . 


Okres odbywania sluzby przygotowawczej .................................... . 


Szczegolowy plan i rozklad godzin odbywania praktyk w komorkach organizacyjnych Urzydu 
Gminy Sochocin 

Lp. Nazwa komorki . .. 
orgamzacYJneJ 

Czas odbywania praktyk 
w dniach 

Czas odbywania praktyk 
w godzinach 

Podpis Kierownika 
Wydzialu/ 
Referatu 

1. 
2. 

3. 
4. 
5 Ogolem 



Wykaz akt6w prawnych, kt6rych znajomosc jest obowi~zkowa 

Lp Nazwa aktu prawnego czas zaznajomienia 
w dniach 

czas zaznajomienia 
w godzinach 

Podpis opiekuna 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 Og61em 

Zestawienie umiejytnosci praktycznych, kt6re pracownik zobowl~zany jest nabyc 

Lp. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Rodzaj umiejytnosci praktycznych Podpis opiekuna 

-

5. 

6. 

7. 

: 

-



•••••••••• 

Wykaz zagadnien egzaminacyjnych 

1.. • •.•••.•.••••••••••••••••••.•••••••.••••.•••••••• #< •••••••••••••••••••••••••••••••• a , " ••••• 

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


3. . .........
f .......................................................................................... 


4. . ................................................................................................. .. 


5...................................... ., ............................................................... . 


6. . ................................................................................................. . 


7. .........................................................
c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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


Podpis pracownika odbywaj~cego Podpis Opiekuna 
sJuzb~ przygotowawcz~ 

Podpis Sekretarza 



Zal~cznik Nr 5 do Regulaminu 

OPINIA 
o PRACOWNIKU ODBYWAJ.t\CYM SLUZBF; PRZYGOTOWA WCZ.t\ 

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


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


na stano wi sku ............. ... ................................................................... . 


odbyl (odbyla sluzby przygotowawez,! w okresie od ............... do .................. .. 

zgodnie z harmonogramem sluzby przygotowawezej. 


Opinia 0 odbyeiu praktyk w WydzialaehIReferataeh Urzydu Gminy Soehoein 


Opinia 0 zapoznaniu siy z aktami prawnymi wymienionymi w harmonogramie 
i dokumentami, 0 kt6ryeh mowa w § 11 ust. 2 

Opinia 0 nabywaniu umiejytnosei praktyeznyeh w wykonywaniu ezynnosei sluzbowyeh 

lnne uwagi 


Og6Ina oeena (pozytywnalnegatywna) 


Soehoein, dnia ...................... .. 
Podpis opiekuna 



Zal~cznik Nr 6 do Regulaminu 

IN"FORMACJA 

KIEROWNlKA WYDZIALU/REFERATU URZ~DU GMINY SOCHOCIN 


o PRZEBIEGU PRAKTYKI 

PODCZAS SLUZBY PRZYGOTOWAWCZEJ 


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


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


na stanowisku 

odbyl ( odbyla) praktyki podezas sluzby przygotowawezej 

w Wydzialel Referaeie ............................ . ..................... . 


w okresie od ............ . . . . . . .. do .................. , liezba godzin ..................... . 


1. 	 Zakres powierzonyeh praeownikowi ezynnosei sluzbowyeh: 

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

2. 
3. 
4. 

II. 	 Spos6b wywiClZywania si(( praeownika z przydzielonyeh ezynnosei slu.zbowyeh 

III. 	 Oeena predyspozyeji praeownika do wykonywania przydzielonyeh ezynnosei 
sluzbowyeh ( pozytywna/negatywna) 

Soehoein, dnia ..................... . ........ . . . 
Podpis Kierownika WydzialufReferatu 

Otrzymalam dnia ... ........................ . 
Podpis Sekretarza 



Zal~cznik Nr 7 do Regulaminu 

ZASWIADCZ E NIE 

o UKONCZENIU SLUZBY PRZYGOTOWAWCZEJ 

Pan !Pani ..................................................................... . 


zam . . If •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

W okresie od ............................. do ................................... 


ukonczyl(ukonczyla) w Urzt(dzie Gminy Sochocin 

sluzbt( przygotowawcz~ 

z wynikiem pozytywnym 

Podpisy czlonkow Komisji Egzaminacyjnej 

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

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

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


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




Zal~cznik Nr 8 do Regulaminu 

PROTOKOL 

przeprowadzonego egzaminu konczC).cego siuzby przygotowawczC). 


z dnia ............... . 


Komisja egzaminacyjna w skladzie : 

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

2. 
3. 	 . ........................................................... .. 


przeprowadzila postypowanie egzaminacyjne konczC).ce sluzby przygotowawczC). 
w Urzydzie Gminy Sochocin w dniu ...........w zwiC).zku z odbyciem siuzby 

przygotowawczej przez Pana (PaniC).) 

Imiy i nazwisko pracownika .............................................................. . 


Stanowisko pracy ........................................................................... . 


PorzC).dek przeprowadzonego postypowania egzaminacyjnego 

1. 	 Analiza dokumentacji przebiegu odbywania siuzby przygotowawczej 
2. 	 Przeprowadzenie czysci pisemnej egzaminu 
3. 	 Przeprowadzenie czysci ustnej egzaminu 
4. 	 Przeprowadzenie czysci praktycznej egzaminu 
5. 	 Sprawdzenie i obliczenie punkt6w z kaidej czysci egzaminu 
6. 	 Ustalenie wyniku egzaminu 
7. 	 Poinformowanie pracownika 0 wyniku egzaminu i wryczenie zaswiadczenia 0 

Ukollczeniu siuzby przygotowawczej 
8. 	 Podsumowanie postypowania egzaminacyjnego 
9. 	 Wnioski koncowe 

Sochocin, dnia .......................... . Podpisy czlonk6w Komisji Egzaminacyjnej 


http:konczC).ce

