Załącznik nr 1 do Decyzji nr …… z dnia …………

Racibórz, dn. ........................
NOTATKA SŁUŻBOWA Z PRZEPROWADZONEJ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
Z KANDYDATEM DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W STRAŻY GRANICZNEJ
W dniu ......................... r. zespół powołany Decyzją nr ……. Komendanta Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej
z dnia ……………… r. przeprowadził rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem(ką) ubiegającym(ą) się o przyjęcie do służby
przygotowawczej w Śląsko-Małopolskim Oddziale Straży Granicznej:
........................................................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia)

W trakcie rozmowy ocenie poddane zostały:
1. Autoprezentacja (wygląd zewnętrzny, zachowanie podczas rozmowy, sposób formułowania myśli, umiejętność przedstawiania
własnej osoby, komunikatywność, kultura osobista, obycie społeczne, elokwencja):
bardzo słaba

słaba

przeciętna

dobra

bardzo dobra

Uwagi:…………………………………………………………..……………………………………………………………………..
2. Wiedza o Straży Granicznej (w tym m. in. zakres wykonywanych przez SG zadań, świadomość związana z wykonywaniem
przyszłych obowiązków służbowych, tok służby, charakter służby, podległość służbowa):
bardzo słaba

słaba

przeciętna

dobra

bardzo dobra

Uwagi:…………………………………………………………..……………………………………………………………………..
3. Motywacja do podjęcia służby w SG (poziom aspiracji zawodowych, oczekiwania związane z podjęciem służby, otwartość na
doskonalenie zawodowe, względy finansowe, kontynuacja służby, atrakcyjność wykonywanych zadań, stabilizacja życiowa):
bardzo słaba

słaba

przeciętna

dobra

bardzo dobra

Uwagi:…………………………………………………………..……………………………………………………………………..
4. Dyspozycyjność:
brak

ograniczona

pełna

Uwagi:…………………………………………………………..……………………………………………………………………..
5. Jak kandydat z miejscowości położonej w znacznej odległości od miejsca pełnienia służby planuje zabezpieczyć sobie
warunki mieszkaniowe:
nie potrafi określić

będzie dojeżdżał

zamieszka u rodziny

wynajmie mieszkanie

Uwagi:…………………………………………………………..……………………………………………………………………..
6. Osiągnięcia:
brak
Jakie

sportowe

naukowe

zawodowe

…………………………………..

…………………………………….

……………………………………..

…………………………………..

…………………………………….

……………………………………..

7. Kandydat przejawia niepożądane cechy:
brak

Jakie

postawy rasistowskie

ksenofobiczne

dyskryminujące

………………………………………….………………………………………..……………………………………..

8. Dodatkowe kwalifikacje:
Szczegóły (kategorie prawa jazdy, trener jakiej dyscypliny sportowej, jaki język obcy, stopień jego znajomości, gdzie
pracował/służył, jaki zawód specjalistyczny, jakie inne dodatkowe kwalifikacje posiada)

prawo jazdy
uprawnienia instruktora / trenera
znajomość języka obcego
doświadczenie zdobyte w pracy/służbie
uprawnienia dot. zawodu specjalistycznego
inne

9.Uwagi, dodatkowe informacje: :…………………………………………………………..……………………………………
.…………………………………………………………..………………………………………………………………………….
10. Ocena z dokonanej analizy stopnia przydatności i predyspozycji kandydata do służby na podstawie dostarczonych
dokumentów:
pozytywna

negatywna

11. Ocena z rozmowy kwalifikacyjnej:
pozytywna

negatywna

12. Propozycja zespołu:
kontynuować proces kwalifikacyjny

przerwać proces kwalifikacyjny

Uzasadnienie:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Podpisy komisji :
Przewodniczący :
……….…………………………...............................................
Członkowie:
……….…………………………...............................................
……….…………………………...............................................
……….…………………………...............................................

