Do zadńkomisji

§5.
należy:.

przydatnościkandydata,
i ocenę pod kątem spełnienia
Z.Przeprowadzenie postępowania konkursowego poprze z analizę
przęz kandydatow wymagań obowiązkowych,
i. SporządŹenie protokołów z posiedzeń Komisji,
Wójtowi Gminy
.Przekazanie wyników konkursu v,nazz jego Óokumentacjąorganizatorowi Kocmyrzów-Luborzyca
1. Określenie kryteriów oceny

Tryb przeprowadzenia konkursu
Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach,

\

1. Pierwsze posiedzenie

Komisji

§6.
§7.

odbywa się w Óągu 7 dni od upływu terminu składania ofert

kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu o koŃursie,
czy oferty zostały ńożonę w terminie i czy
2. w pierwszym etapie członkowie komisji sprawdzają,
orazczy z dokumentów tych
za:wierająwszystkie wskazane w ogłoszen"i., Ó tont *rie dokumenty
w ogłoszeniu o konkursie,
wynika, żekandydat p"i"iu *y*{*iu merytoryczne.wskazane
wskazanych w ogłoszeniu dokumentów
3. oferty zŁożonepo tó.minie ,nie lawierająć"wszystkich
spełnia *yTag.* merytorycznych
aplikacyjny chorazoferty z kiorych *y"ifu, żekandydatnie
u ku,,dydu"i nie są dopuszczeni do
wskazanych w ogłosz"ń o konkursię poar"gują odóuceniu,
dalszego postępowania konkursowego,
dopuszczeniu lub nie doPuszczeniu do
4. Kandydaci informowani są pisemnie lub telefonicznięo
dalszego etapu postępowania konkursowego,
drugiego etapu konkursu nieza|ężnię od
5. Nie zg.łoszeniesię kandydata dopusz."ń.go do
prry"rfi,, eliminuje go zudziałuw koŃursie,
na merytorycznej ocenie przedłożonych
6. Drugi etap postępowania konkursowego polega
Misie"oraz na merytorycznej
koncepcji funkcjonowania i dziŃania si.Ó.rąj'o wego Żiobka,,Małe

przeprowadzonychprzezKomisję,

ocenie kandydatów wynikającej zrozmówkwalifikacyjnych
punktowania,
J. ocęnakandydatow dokonlłvan a jestprzezczłoŃów komisji na kartach
określaj ących kryteria przydatno ścikandydata,
przedstawiają swoje ProgramY dzińanta
8. W trakcie rozmów kwaiifikacyjnych kandydaci
które mogą
żł"tka,,Małeltłiri"" orazudzielają odpowiedzinazadanę PYtania,
ekonomicznych lub prawnych
dotyczyćprzedstawionego programu, zagadńeń*Óry,tory.^ych,
związany ch z działalnościążłobka,

ś;";ń*.g"

§8.

poprzezocenę punktową na karcie
1. człoŃowie komisji oceniają przydatnośó kandydatów
punktowania, ktorą podpisują swoim imieniem i nazwiskiem,
rubrykę karty
ż. cńoŃowie komisji dokonują oceny punktowej poptzezwpisanie w odpowiednią
punktowania ilościpunktów:
Misie" _ od 0 do 10 pkt,
2.I Zaprzedstawiony program dziŃaniaSamorządowego _ ZŁobka,,Małe
10 pkt
ż.żZaio"rrro*ę t *utinu'.yjnązwiedzy merytorycznej od 0 do
punktowania,
e 3 ednym arkuszem karty
3 . Każdy z członków romisji dysponu;
wszystkich kandydatów oraz ustala ranking
4. Komisja sporządzazbiorczęzestawńnie punktacji
kandydaów itosownie do uzyskany ch przez nich punktacji.
uchwałę w sprawie wyniku postępowania
5. Komisja dokonuje wyboru kandydatl i|oae3mu.;e
konkursowego.
lub listy kandydatów na stanowisko objęte
6. Wynikiem konkursu jest przedstawienie kandydata
przez komisję,
koŃursem w kolejnoś Ói ziezultatami oceny dokonanej

