
 1

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU 
 

PROTOKÓŁ KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁANEJ  
DO PRZEPROWADZENIA KONKURSU W SPRAWIE WYŁONIENIA 

KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA  
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  

W GRYFINIE 
 
Komisja Konkursowa w składzie: 
 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.    

 
przeprowadziła w dniu …………………………. r. postępowanie konkursowe w sprawie wyłonienia 
kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka  Sportu i Rekreacji w Gryfinie. 
 
1. Przewodniczący Komisji Konkursowej zapoznał członków komisji z regulaminem konkursu oraz 

porządkiem obrad komisji. 

I etap: 

2.Złożone oferty kandydatów na stanowisko dyrektora: 

1. ………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………..... 

5. ………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………. 

7. ………………………………………………………. 

8. ……………………………………………………..... 

9. ………………………………………………………. 

10. ……………………………………………………..... 

3.Komisja Konkursowa sprawdziła pod względem formalnym złożone oferty - na podstawie Karty 

Weryfikacji Kandydata. 

4. Komisja postanowiła zakwalifikować do drugiego etapu konkursu następujących kandydatów: 

1. ………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………..... 

5. ………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………. 

7. ………………………………………………………. 
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8. ……………………………………………………..... 

9. ………………………………………………………. 

10. ……………………………………………………..... 

5. Nie zakwalifikowano następujących kandydatów. 

1. ………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………..... 

5. ………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………. 

7. ………………………………………………………. 

8. ……………………………………………………..... 

9. ………………………………………………………. 

10. ……………………………………………………..... 

6. Postępowanie kwalifikacyjne zakończono w dniu …………………….. Komisja Konkursowa 

ponownie zbierze się w dniu  ………………………….. . Osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną 

poinformowane telefonicznie o miejscu, terminie i godzinie przeprowadzenia rozmowy 

kwalifikacyjnej, która odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.  

 

Podpisy członków komisji: 

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

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

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

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

5. .............................................................. 

 

 

Gryfino, dnia  ……………………… r.  

 

II etap: 

7. Przewodniczący komisji powiadomił poszczególnych kandydatów o miejscu, terminie  

i godzinie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 

III etap: 

8. Przewodniczący komisji zapoznał kandydatów z członkami komisji oraz zasadami przeprowadzenia 

konkursu. Każdemu z kandydatów Przewodniczący zadawał takie samo pytanie.  

9. Każdy z członków komisji oceniał  kwalifikacje zawodowe oraz odpowiedzi kandydatów na zadane 

pytanie.  
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10.Komisja przystąpiła do zsumowania ocen poszczególnych kandydatów.  

11. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość punktów: 

1. …………………………….….........................................................………………………. 

2. ………………………………..........................................................………………………. 

3. …………………………..........................................................……………………………. 

4. ……………..........................................................………………………………………..... 

5. ……………..........................................................…………………………………………. 

6. ……………..........................................................…………………………………………. 

7. …………..........................................................……………………………………………. 

8. …………..........................................................…………………………………………..... 

9. ………..........................................................………………………………………………. 

10. ………..........................................................……………………………………………..... 

IV etap: 

12*. Komisja konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Gryfinie, który otrzymał najwyższą ilość punktów (nie mniejszą niż 70% z liczby punktów 

możliwych do otrzymania) ………………………………………………………. 

13*. Komisja konkursowa nie wyłoniła na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Sportu  

i Rekreacji  w Gryfinie, z powodu zbyt małej ilości przyznanych punktów.  

14.* Komisja konkursowa w głosowaniu tajnym wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Gryfinie………………………………………...........…. 

15. Uwagi do protokołu. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy członków komisji: 

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

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

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

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

5. ........................................................... 

 

Gryfino, dnia ………………………… r.  

 

* niepotrzebne skreślić. 


