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Ogłoszenie
o zakończeniuI etaDupostenowania
na stażurzedniczv
w Sadzie Reionowvm w Radomsku
A-117-2i2018
Komisja Konkursowa działającaw skladzie:
Przewodniczący:AruraHanus- Klara _ SędziaSąduRejonowego
w Radomsku
Z.ca Przewodniczącego: Alicja Wiśniewska- Kierownik Seketariatu
IV Wydziafu Pracy SąduRejonowego
w Radomsku
Sekrdtarz: BożenaSzewczyk - ZastępcaKierownika oddziafu
AdministracyjnegoSąduRejonowegow Radomsku
Cz|onek Komisji: JusĘna Pasek - Kierownik SekretariatuI Wydziatu
Cywilnego SąduRejonowegow Radomsku
Cz|onek Komisji: Agata Molik - Kierownik SekretariatuII Wydziału
Kamego SąduRejonowegow Radomsku
dzia]lającw oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 grudnia l998r.
o pracownikachsądów i prokuratury(Dz' U , z 2017, poz. 246 ze zm,) otaz
na podstawie rozporządzeniaMinistra Sprawiedliwościz dnia 3 marca
2017 roku w sprawie stanowisk i szczegołowychzasad w1.rragradzania
urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odb}rłania
stażuurzędniczego@z. U. z f0|7 roku' poz. 485 ze zm. uprzejmie
informuję' iż do II etapu postępowania konkursowego na staż
urzędnicry zakwa|ifikowanezostaĘ następująceosoby:
.

Anna Kowal

.

Joanna Nita - Famulska

.

Malwina Popiolek

.

Anna Lipniak

.

Ańur szymczak

.

Izabela Blada

.

Ewa Stelmaszcryk

.

Aleksandra Bugajska

.

IzabelaWychowaniec

.

Anna Wieczorek

.

Justyna wróblewska

.

Katarzyna Klekowska

.

Angelika Gzik

.

Anna Pietralik

.

Monika Radwańska

.

Aneta Kanafa

.

Beata Mrożek

I.

Praktycmy sprawdzianwiedzy i umiejętności
kandydatów _ (II etap
konkursu)- odbędziesię w dniu 11 czerwca 2018 roku godz.9.00w Sa|i
konferencyjnejSądu Rejonowegow Radomsku ( poIl Nr l.20).
Drugi etap konkursu będziesk|ada|sięz dwóch faz:
1) Testu z|ożonegoz 15 pytań jednokrotnegowyboru na podstawie
przedstawionegorvykazu aktów prawnych przedstawionychw pkt.
II ogloszenia- do zdobycia maksymalnie7,5 pkt;
2) Egzaminu praktycznegopo|egającego
na napisaniuze słuchutekstu
podyktowanego oraz przepisaniu okreś|onegotekstu przez
kandydatana komputerzew programieWORD, do którego zostaną
zakwa|ilikowaneosobY.które Z testuzdobeda minimum 4 Dkt _ do
zdobycia maksymalnie2,5 pkt.

II.

Wykaz aktów prawnych:
l. Ustawa z dnla 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów
powszechnych(tj.Dz. U. z 2018r., poz. 23 ze nn.)i

2. Ustawa z dnia 18 gnrdnia 1998 roku o pracownikach sądów
i prokuratury(tj. Dz , U, z 2017 r., poz. 246 ze ml);
3. RozporządzenieMinistra Sprawiedliwościz dnia 3 marcafOl7
roku w sprawie
stanowisk i szczegółowych zasad
wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów
i prokuratury oraz odbywania stażuurzędniczego (Dz. U.
22017 r.,po2,485zn zrn).

Do trzeciego etapu konkursu zostaną zakwalifikowane osoby, które
w II etapiekonkursu zdobędąlącznienin' ó ounktów'
Lista osób' które zostaną zakwalilikowane do III etapu konkursu
zostanieogłoszonana tab|icy ogloszeńSądu Rejonowegow Radomsku i na
stronie
internetowej
Sądu
Rejonowego
w
Radomsku
www.radomsko.sr.gov.nl
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