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ROZDZIAL 1 


Postanowienia ogolne 


§1 


Regulamin kwalifikacji do Szkoly Podoficerskiej Marynarki Wojennej (SPMW) w Ustce zwany 

dalej regulaminem uszczeg61awia postanowienia zawarte w dokumentach nom1atywnych stosownie 

do warunk6w i potrzeb SPMW. 

§2 

1. 	 Regulamin okresla: 

1) warunki i tryb rekrutacji do SPMW; 

2) szczeg610we warunki i spos6b przeprowadzenia egzaminu wstypnego; 

3) szczeg610wy zakres egzaminu i punktacjy; 

4) postanowienia koncowe. 

2. 	 Uzyte w regulaminie okreslenia oznaczaj~: 

1) 	 dokumenty normatywne: 


a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2003 r. 0 sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych; 


b) rozporz~dzenia Ministra Obrony Narodowej: 


- z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia szk61 podoficerskich; 

- z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie sluzby wojskowej kandydat6w na zolnierzy 

zawodowych; 

c) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postypowania administracyjnego (tekst 

jednolity). 

2) kandydat - osoby niebyd~c~ zolnierzem zawodowym ubiegaj~c~ siy 0 przyjycie do SPMW; 

3) Szkola lub SPMW - Szkoly Podoficersk~ Marynarki Wojennej w Ustce; 

4) Komendant - Komendanta Szkoly Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce; 

5) decyzja - decyzjy w rozumieniu kodeksu postypowania administracyjnego. 

§3 

Regulamin ma zastosowanie tylko w Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce. 
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ROZDZIAL2 


Warunki i tryb rekrutacji do Szkoly 


§4 


1. 	 Nab6r do Szkoly Isluzby kandydackiejl jest otwarty i konkurencyjny. 

2. 	 Konkurencyjnosc naboru oznacza pierwszenstwo przyjycia do Szkoly tych os6b, kt6re zdaly 

egzamin wstypny i uzyskaly najwiykszq ilosc punkt6w. 

3. 	 Przy r6wnej ilosci punkt6w 0 przyjyciu decyduje odpowiednio wynik: 

a) sprawdzianu sprawnosci fizycznej; 

b) analizy ocen na swiadectwie ukonczenia szkoly ponadgimnazjalnej (szkoly sredniej); 

c) rozmowy kwalifikacyjnej. 

4. 	 Calkowity limit miejsc przyjycia do Szkoly w okreslonym korpusie osobowym okresla 

"Decyzja nr 171/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie naboru 

do Szk61 Podoficerskich w 2021 r. na szkolenie wojskowe zakonczone egzaminem 

na podoficera". 

5. 	 Warunkiem zdania egzammu wstypnego do Szkoly jest zdanie sprawdzianu sprawnosci 

fizycznej, zaliczenie testu znajomosci jyzyka angielskiego oraz zaliczenie sprawdzianu wiedzy 

og6lnej. 

6. 	 Osoby, kt6re zdaly egzamin wstypny oraz uczestniczyly w rozmowie kwalifikacyjnej, a nie 

zostaly przyjyte do Szkoly z powodu wyczerpania limitu miejsc stanowiq grupy rezerwowq. 

W przypadku zwalniania siy miejsc na liscie przyjytych do Szkoly osoby te zostanq przyjyte 

z zachowaniem kolejnosci, wynikajqcej z liczby uzyskanych punkt6w w ramach 

uzupelniajqcego postypowania rekrutacyjnego. 

§5 

o przyjycie do Szkoly moze ubiegac siy osoba, kt6ra spelnia warunki okreslone wart. 124 

ust. 2 ustawy tzn.: niekarana sqdownie, posiadajqca obywatelstwo polskie, zdolnosc fizycznq 

i psychicznq do zawodowej sluzby wojskowej, wiek co najmniej osiemnascie lat i wyksztalcenie 

co najmniej srednie. 

§6 

Osoba ubiegajqca siy 0 powolanie do sluzby kandydackiej Iprzyjycie do Szkolyl sklada 

wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr za posrednictwem wlasciwego wojskowego 

komendanta uzupelnien w terminie wskazanym w Decyzji nr 1711MON Ministra Obrony 

Narodowej w sprawie naboru do Szk61 Podoficerskich w 2021 r. 
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§7 

Kandydat, 0 ktorym mowa w § 2 do wniosku dol'!-cza: 

a) swiadectwo ukonczenia szkoly ponadgimnazjalnej (szkoly sredniej); 

b) zyciorys (cv); 

c) odpis skrocony aktu urodzenia; 

d) informacjy 0 osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawion,!- z dat,!- nie wczesniejsz,!

niz 30 dni przed rozpoczyciem postypowania rekrutacyjnego; 

e) potwierdzenie dokonania oplaty z tytulu egzaminow wstypnych; 

f) 	 inne dokumenty potwierdzaj,!-ce posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i umiejytnosci. 

§8 

Swiadectwa i dyplomy wydane w roku ubiegania Sly do sluzby kandydackiej mog,!- bye 

dostarczone bezposrednio przed rozpoczyciem postypowania rekrutacyjnego. 

ROZDZIAL3 


Szczegolowe warunki i sposob przeprowadzenia egzaminu wst~pnego 


§9 

1. 	 Osoby ubiegaj,!-ce siy 0 prZYJYCle do Szkoly Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce 

przystypuj,!- do egzaminu wstypnego. 

2. 	 Przyst,!-pienie do egzaminu wymaga wniesienia przez kandydata oplaty w wysokosci 50 zl. 

3. 	 Wysokose oplaty okresla siy w wysokosci 50 % oplaty ustalanej w rozporz,!-dzeniu wydanym 

na podstawie art.81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 0 szkolnictwie wyzszym i nauce 

(Dz. U. 2018.1668). 

4. 	 Oplaty za egzamin osoba wnosi co najmniej na 7 dni przed terminem przeprowadzenia 

postypowania rekrutacyjnego, na rachunek bankowy 12 1010 1140 0183 8222 3100 0000. 

Nazwa klienta: 6 Wojskowy Oddzial Gospodarczy w Ustce. 

5. 	 Wyzywienie i zakwaterowanie osoba realizuje we wlasnym zakresie. 

6. 	 Do egzaminu wstypnego nie dopuszcza siy osob, ktore przed jego rozpoczyciem nie dostarczyly 

swiadectw i dyplomow /w dniu stawiennictwa na egzaminl lub ktorych dokumenty okreslone 

w § 7 s,!- niekompletne. 
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§ 10 


1. Postypowanie rekrutacyjne obejmuje: 

a) 	 sprawdzian sprawnosci fizycznej (dla grupy osobowej dzialan nurkowych jest to test 

wydolnosci psychofizycznej dla kandydat6w do szkolenia nurkowego ); 


b) test znajomosci jyzyka angielskiego; 


c) sprawdzian wiedzy og61nej; 


d) analizy ocen na swiadectwie szkoly ponadgimnazjalnej (szkoly sredniej); 


e) rozmowy kwalifikacyjn,!. 


2. 	 Egzamin wstypny przeprowadza komisja rekrutacyjna powolana rozkazem Komendanta. 

3. 	 W sklad komisji wchodz'!: przewodnicz,!cy komisji - Komendant, sekretarz komisj i, czlonkowie 

komisji oraz mog,! zostac powolani przedstawiciele jednostek wojskowych realizuj,!cych 

szkolenie w okreslonej specjalnosci wojskowej. 

4. 	 Poszczeg61ne elementy postypowania rekrutacyjnego w Szkole ocemane s,! w wartosciach 

punktowych w skali od 1 do 10. 

ROZDZIAL4 


Szczegolowy zakres egzaminu i punktacja 


§11 


1. 	 Sprawdzian sprawnosci fizycznej: 

a) kandydaci do ksztalcenia w grupie osobowej dzialan nurkowych przystypuj,! do konkurencji 

sportowych i uzyskuj,! punkty kwalifikacyjne wedlug zasad okreslonych w zal,!czniku nr 2. 

b) maksymalna liczba punkt6w za sprawdzian sprawnosci fizycznej wynosi 10 pkt; 

c) warunkiem zaliczenia testu sprawnosci fizycznej jest uzyskanie minimum 1 punktu z kazdej 

konkurencji - brak spelnienia tego warunku dyskwalifikuje kandydata z dalszego 

postypowania. 

d) 	 Test obejmuje nastypuj,!ce konkurencje sportowe: 


- podci,!ganie na dr,!zku wysokim; 


- ugiycia rami on; 


- sklony w prz6d w czasie 2 min.; 


- plywanie pod wod,! bez skoku; 


- plywanie 400 m; 
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-	 bieg 1000 m. 

Podstawa: rozkaz Dowodcy Marynarki Wojennej ill 75/SRM z dnia 27.06.2007 r. 

ws. "Testu wydolnosci psychofizycznej dla kandydatow do szkolenia nurkowego". 

Opisy konkurencji: 

a) podciqganie na drqzku: na komendy "gotow" kandydat wyskakuje do zwisu nachwytem 

o ramionach wyprostowanych i pozostaje w bezruchu. Na komendy "cwicz!" podciqga 

siy tak, aby broda znalazla siy powyzej drqzka, wraca do pozycji wyjsciowej i ponawia 

cwiczenie. Podczas wykonywania cwiczenia dozwolona jest praca nog i tulowia. 

Egzaminujqcy glosno wymienia kolejne liczby zaliczonych podciqgniyc. Jezeli kandydat 

nie wykona cwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciqgnie siy do wymaganej pozycji 

lub nie wroci do zwisu na ramionach wyprostowanych egzaminujqcy powtarza ostatniq 

liczby zaliczonych pociqgniyc; 

b) 	 uginanie i prostowanie ramion w podporze, lezqc przodem opierajq dlonie na laweczce: 

na komendy "gotow" cwiczqca osoba wykonuje podpor przodem opierajqc dlonie 

na laweczce, nogi zlqczone lub w lekkim rozkroku - maksymalnie na szerokosc bioder. 

Na komendy "cwicz" ugina ramiona tak, aby stawy barkowe znalazly siy ponizej 

stawow lokciowych (sylwetka wyprostowana, tzn. barki, biodra i kostki lezq w linii 

prostej), nastypnie wraca do podporu i ponawia cwiczenie. Cwiczenie wykonuje 

siy w jednym ciqgu, bez przerwy pomiydzy kolejnymi powtorzeniami. Oceniajqcy 

glosno liczy ilosc zaliczonych powtorzen. Jezeli osoba cwiczqca wykona cwiczenie 

niezgodnie z opisem, oceniajqcy podaje ostatniq ilosc wykonanych poprawnie 

powtorzen; 

c) 	 sklony tulowia w przod w czasie 2 min. : na komendy "gotow" kandydat przyjmuje 

pozycjy, lezqc tylem z palcarni rqk splecionymi i ulozonymi z tylu na glowie, ramiona 

dotykajq materaca, nogi ugiyte w stawach kolanowych (maksymalnie do kqta prostego), 

stopy rozstawione na szerokosc bioder, mogq byc przytrzymywane przez 

wspolcwiczqcego lub zaczepione za dolny szczebel drabinki. Na komendy "cwicz" 

wykonuje on sklon w przod z jednoczesnym dotkniyciem lokciami kolan i natychrniast 

powraca do lezenia, tak aby umozliwic splecionym palcom na glowie kontakt 

z podlozem (pierwsze powtorzenie). Podczas wykonywania cwiczenia nie odrywa siy 

bioder od podloza. Oceniajqcy (kontrolujqcy) glosno wymienia kolejno ilosc 

prawidlowo wykonanych powtorzen. Jezeli kontrolowany nie wykona cwiczenia 

zgodnie z opisem, np. nie dotknie kolan lub w pozycji wyjsciowej do ponowienia 

cwiczenia nie dotknie obiema lopatkarni i splecionymi palcarni rqk powierzchni 

materaca, oceniajqcy (kontrolujqcy) powtarza ostatniq liczby zaliczonych sklonow; 
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d) 	 plywanie pod wod~ bez skoku: wykonuje siy na plywalniaeh krytyeh lub otwartyeh 

(25 lub 50 metrowyeh), w stroju k~pielowym bez wykorzystania sprzytu plywaekiego 

(z wyj~tkiem okularow plywaekieh). Rozpoezyeie plywania na komendy "start". 

Plywanie pod wod~ rozpoezyna siy z wody bez skoku. Po wynurzeniu zatrzymuje siy 

w miejseu podtrzymuj~e liny wytyezaj~e~ tor do ezasu dokonania pomiaru odleglosei 

przez prowadz~eego sprawdzian. Pozostaje w wodzie i ezeka na zezwolenie wyjseia 

z wody; 

e) 	 plywanie 400 m: wykonuje siy na plywalniaeh krytyeh lub otwartyeh (25 lub 50 

metrowyeh), w stroju k~pielowym bez wykorzystania sprzytu plywaekiego (z wyj~tkiem 

okularow plywaekieh). Skok startowy wykonuje siy na glowy z wysokosei min. 50 em 

od lustra wody (dopuszeza siy start z wody). Plywanie prowadzi siy pojedynezo 

lub seriami. Na komendy "na miejsea" kontrolowany staje na slupku startowym, 

na komendy "start" lub sygnal wykonuje skok startowy i pokonuje dowolnym sposobem 

dystans 400m. Na komendy "stop" lub sygnal zatrzymuje siy. Musi on jednak pozostac 

w wodzie i ezekac na zezwolenie wyjseia z wody. Plywanie prowadzi siy pojedynezo 

lub seriami; 

f) 	 bieg na 1000 m: na sygnal "na miejsea" startuj~ea (y) staje przed lini~ staliu w pozyeji 

wysokiej, na sygnal biegnie odpowiadaj~eym mu tempem do linii mety. Czas mierzy 

siy z dokladnosei~ do 1 sekundy. 

2. 	 Test znajomosei jyzyka angielskiego: 

a) obejmuje test kwalifikaeyjny jednokrotnego wyboru, sprawdzaj~ey wiedzy z zakresu 

znajomosei jyzyka; 

b) test zawiera 20 pytan z trzema wariantami odpowiedzi. Zadaniem egzaminowanego jest 

wskazanie poprawnej odpowiedzi; 

e) maksymalna liezba punktow za sprawdzian wiedzy ogolnej wynosl 10 pkt. (0,5 pkt. 

za kazd~ poprawn~ odpowiedz); 


d) warunkiem zaliezenia testu jest uzyskanie min. 3 pkt. 


e) niezaliezenie testu dyskwalifikuje z dalszego postypowania rekrutaeyjnego. 


3. 	 Sprawdzian wiedzy ogolnej: 

a) obejmuje test kwalifikaeyjny jednokrotnego wyboru, sprawdzaj~ey wiedzy ogoln~ z zakresu 

zyeia spoleeznego, kulturalnego i polityeznego; 

b) test zawiera 20 pytan z trzema wariantami odpowiedzi. Zadaniem egzaminowanego jest 

wskazanie poprawnej odpowiedzi; 

e) 	 Maksymalna liezba pUnktow za sprawdzian wiedzy ogolnej wynOSl 10 pkt. (0,5 pkt. 

za kazd~ poprawn~ odpowiedz); 
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d) warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie min. 3 pkt. 

4. 	Analiza ocen na swiadectwie szkoly ponadgimnazjalnej (szkoly sredniej): 

a) komisja rekrutacyjna dokonuje analizy swiadectw pod k,!tem przydatnosci do sluzby 

wojskowej w grupie osobowej, do kt6rej prowadzonajest rekrutacja; 


b) kryteria i pUnktacj e okreSla zal,!cznik nr 1. 


5. 	Rozmowa kwalifikacyjna: 

a) jest przeprowadzana indywidualnie z osobami przystypuj,!cymi do meJ w dowolnej 

kolejnosci; 

b) rna na celu sklasyfikowanie kandydat6w w zakresie kwalifikacji przydatnych w danej grupie 

osobowej; 

c) ocenia predyspozycj e motywacjy do ksztalcenia w Szkole do pelnienia sluzby 

zawodowej; 

d) jest prowadzona wedlug karty rozmowy kwalifikacyjnej stanowi,!cej zal,!cznik 

nr 3 do "Regulaminu"; 

e) do rozmowy kwalifikacyjnej przystypuj,! wszyscy kandydaci, kt6rzy pozytywnie ukonczyli 

egzamin wstypny; 

f) podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega: 

motywacja do wst,!pienia do sluzby wojskowej (np. zainteresowania, predyspozycje 

itp.); 

prezencja (kultura osobista, kultura fizyczna, wygl,!d itp.); 

umiejytnosc precyzyjnego, zwiyzlego wyslawiania siy (prezentowanie swoich 

pogl,!d6w s,!d6w ); 

doswiadczenie (np. udzial w obozach przetrwania lub przysposobienia obronnego); 

zainteresowania maj,!ce zwi,!zek z przyszlym kierunkiem nauki (np. udzial w 

kursach lub szkoleniach w tym pletwonurkowe, zeglarskie, itp.); 

g) rozmowa kwalifikacyjna podlega ocenie w wartosciach punktowych w skali od 1 do 10; 

h) podczas rozmowy kwalifikacyjnej dostypne S,! wszystkie dokumenty os6b zainteresowanych 

oraz wyniki egzaminu wstypnego. 

§12 


Postanowienia koncowe post~powania rekrutacyjnego 


1. 	 Osoby zainteresowane powolaniem do sluzby kandydackiej uzyskuj,! oceny wyrazon'! 

w wartosciach pUnktowych, byd,!cych sum'! punkt6w uzyskanych 

z poszczeg6lnych element6w procesu rekrutacyjnego: 
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a) z egzaminu wstypnego - od 1 do 10 pkt; 


b) z analizy ocen na swiadectwie ukonczenia szkoly sredniej - od 1 do 10 pkt; 


c) z rozmowy kwalifikacyjnej - od 1 do 10 pkt. 


2. 	 Do sluzby kandydackiej w Szkole, powolane zostan~ osoby, kt6re podczas procesu 

rekrutacyjnego uzyskaly najwyzsz~ liczby punkt6w. 

3. 	 Liczba os6b przyjytych nie moze przekroczyc ustalonego limitu przyjyc do sluzby 

kandydackiej w danej grupie osobowej. 

4. 	 Wyniki postypowania rekrutacyjnego zachowuj~ waZnosc przez 6 mleSlyCY od dnia 

zakonczenia postypowania i mog~ stanowic podstawy do powolania do sluzby kandydackiej 

w przypadku podjycia decyzji 0 kolejnej edycji szkolenia. 

ROZDZIALS 

Decyzja 0 przyjf(ciu. 

§13 

1. Na podstawie wynik6w postypowania rekrutacyjnego komisja wydaje zaswiadczenie 

o zakwalifikowaniu lub decyzjy 0 niezakwalifikowaniu do Szkoly i dorycza j~ osobie 

zainteresowanej w terminie 14 dni od zakonczenia postypowania rekrutacyjnego. 

2. 	W przypadku odmowy przyjycia do Szkoly komisja powiadamia i odsyla zlozone przez 

osoby zainteresowan~ dokumenty wojskowej komendzie uzupelnien wskazanej 

we wniosku. 

3. 	W przypadku nieodebrania decyzji przez osoby zainteresowan~, przesylana jest ona 

niezwlocznie ponownie poczt~ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres 

zamieszkania podany na wniosku. 

§ 14 

Procedura odwolawcza 

1. 	Od decyzji, 0 kt6rej mowa w § 18 ust.I Regulaminu, osobie zainteresowanej przysluguje 

odwolanie do Komendanta Centrum Szko1enia Marynarki Wojennej 

w Ustce w terminie 14 dni od dnia doryczenia decyzji za posrednictwem Komendanta 

Szkoly. 

2. 	Ostateczn~ decyzjy podejmuje Komendant Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej 

w Ustce. 
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ROZDZIAL6 

Przepisy koncowe 

§ 15 

1. 	 Komendant przesyla sprawozdanie oraz meldunek z postypowania rekrutacyjnego do os6b 

wskazanych w decyzji w sprawie naboru kandydat6w do Szkoly Podoficerskiej Marynarki 

Wojennej w Ustce na potrzeby danej grupy osobowej. 

2. 	 Proces rekrutacyjny przeprowadza siy w siedzibie Szkoly Podoficerskiej Marynarki 

Wojennej w Ustce lub w innym wskazanym przez Komendanta miejscu. 

3. 	 Regulamin wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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Zahtcznik nr 1 

Analiza ocen na swiadectwie ukonczenia szkoly. 

1. 	 Wynikiem analizy ocen na swiadectwie ukonczenia szkoly ponadgimnazjalnej (sredniej) jest 

ocena koncowa byd<j.ca sredni<j. arytmetyczn<j. ocen za zajycia edukacyjne obowi<j.zkowe. 

2. 	 Liczby byd<j.ce wynikiem srednich arytmetycznych poszczeg61nych cZYlmik6w oraz liczba 

byd<j.ca ocen<j. koncow<j. podlegaj<j. zaokr<j.gleniu do czysci dziesiytnych. 

3. 	 Dcena koncowa byd<j.ca wynikiem analizy ocen na swiadectwie ukonczenia szkoly sredniej 

podlega wyrazeniu w wartosciach punktowych w skali od 1 do 10, wedlug nastypuj<j.cych 

kryteri6w: 

a) dla swiadectw wystawionych w sZeSciostopniowej skali ocen 

- ocena koncowa - od 2,0 do 2,6 - 1 pkt. 


- ocena koncowa - od 2,7 do 3,1 - 2 pkt. 


- ocena koncowa - od 3,2 do 3,6 - 3 pkt. 


- ocena koncowa - od 3,7 do 4,0 - 4 pkt. 


- ocena koncowa - od 4,1 do 4,4 - 5 pkt. 


- ocena koncowa - od 4,5 do 4,8 - 6 pkt. 


- ocena koncowa - od 4,9 do 5,1 - 7 pkt. 


- ocena koncowa - od 5,2 do 5,4 - 8 pkt. 


- ocena koncowa - od 5,5 do 5,7 - 9 pkt. 


- ocena kOl1cowa - od 5,8 do 6,0 - 10 pkt. 


b) 	 dla swiadectw wystawionych w czterostopniowej skali ocen 

- ocena koncowa - od 3,0 do 3,2 - 1 pkt. 


- ocena koncowa - od 3,3 do 3,4 - 2 pkt. 


- ocena koncowa - od 3,5 do 3,6 - 3 pkt. 


- ocena koncowa - od 3,7 do 3,8 - 4 pkt. 


- ocena koncowa - od 3,9 do 4,0 - 5 pkt. 


- ocena koncowa - od 4,1 do 4,2 - 6 pkt. 


- ocena koncowa - od 4,3 do 4,4 - 7 pkt. 


- ocena koncowa - od 4,5 do 4,6 - 8 pkt. 


- ocena koncowa - od 4,7 do 4,8 - 9 pkt. 


- ocena koncowa - od 4,9 do 5,0 - 10 pkt. 
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Zalej.cznik nr 2 

NORMY I PUNKTACJA SPRA WDZIANU SPRA WNOSCI FIZYCZNEJ - GRUPA OSOBOW A DZIALAN NURKOWYCH 

Kobiety 
Myzczyzni 

Punkty 
U ginanie ramion na 

laweczce 
(ilosc powt6rzen) 

Sklony tulowia w 
prz6d 

(ilosc powt6rzen) 

Podci~ganie na 
dr~zku 

1000 m 
(min.) 

Plywanie 400m 
Plywanie pod wod~ 

bez skoku 

0 :s 34 :s 44 :S4 ~ 4,26 ~ 15,01 min <20m 

1 35 45 5 4,25 :s 15 min ~20m 

1,25 36-39 46-54 6-8 4,24 - 3,51 

1,5 40-44 55-59 9-11 3,50 - 3,41 

2 ~45 ~60 ~ 12 :s 3,40 

WARUNEK ZALICZENIA SPRA WDZIANU: UZYSKANIE MINIMUM 1 PKT Z KAZDEJ KONKURENCJI. 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTOW Z TESTU SPRA WNOSCI FIZYCZNEJ - 10 
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Zal,!cznik ill 3 

KARTA ROZMOWY KWALIFlKACYJNEJ 

W SZKOLE PODOFICERSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ 


Dzial Kryteria oceniania 

Motywacja do wst,!pienia do 
sluzby wojskowej (np. 

zainteresowania,
(Ij

.5' predyspozycje itp.); 
(Ij ..... 
~'" Prezencja (kultura osobista, N >< 
Q) (Ij 

kultura fizyczna, wygl,!d itp.) etS 
0..... Umiejt(tnosc precyzyjnego 
;:::s 

<r:: zwit(zlego wyslawiania sit( 

(prezentowanie swoich 


pogl,!d6w i s,!d6w); 


(Ij Doswiadczenie·a 
(Ij (np. przynaleznosc do 
~ 
0 organizacji proobronnych, 
rn 
Q) udzial w obozach I-< 
Q) 

~ przetrwania lub 

.c;:; '" 

N przysposobienia obronnego); ..... ~ 
Q)..... S Zainteresowania maj,!ce 
~ zwi,!zek z przyszlym Q) 
N 
u 

"d kierunkiem nauki (udzial w 
(Ij 

.~ kursach lub szkoleniach w 
'rn 
0 tym pletwonurkowe, 

0 zeglarskie itp.) 


Przyznane 

liczba pkt punkty UWAGI* 
za 

kryterium 
za dzial 

do 2 

do 3 

do 2 

do 3 

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTOW 

max 10 


Z wynikami rozmowy kwalifikacyjnej zapoznalem sit(: .............. . .............. 

(czytelny podpis kandydata) 

Podkomisja do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w skladzie: 
Przewodnicz,!cy: . . . . ..................... . 
Czlonkowie: 

• wpisac kursy ktore posiada kandydat 

str. 14115 



Zal,!-cznik nr 4 

KART A POST~POWANIA REKRUTACYJNEGO 


z ................................................ . 

(nazwisko i imit;, imit; ojca kandydata) 

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTOW ZE SPARA WDZIANU SPRA WNOSCI FIZYCZNEJ (MAX. 10) 


LICZBA PUNKTOW UZYSKANYCH W WYNIKU ANALIZY SWIADECTW (MAX. 10) 


LICZBA PUNKTOW UZYSKANYCH PODCZAS ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ (MAX. 10) 


SPRA WDZIAN WIEDZY OGOLNEJ (MAX. 10) 


SUMA PUNKTOW UZYSKANYCH W POSTEPOWANIU REKRUTACYJNYM (MAX. 40) 

Z wynikami postt(powania rekrutacyjnego zapoznalem sit(: ................... . 

(czytelny podpis kandydata) 

Podkomisja do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w skladzie: 


Przewodnicz'!-cy: 


Czlonkowie: 
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