ZARZl\DZENIE Nr 70/2014
WOJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 3 pazdziernika 2014 r.
w sprawie

sposobu

okreslenia

dokonywania

okresowych

ocen

pracownik6w

samorzlldowych, skali ocen, kryteri6w oceny oraz okres6w, za kt6re ocena jest
SPorzlldzana.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marea 1990 roku
( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pMn. zm.) w
2008 r.

0

praeownikaeh

samorz~dowyeh

zwi~ku

0 samorz~dzie

gminnym

z art. 27 i 28 ustawy z dnia 21 listopada

( Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z pMn. zm.)

zarz~dza

siy,

co nastypuje:

§ 1. Okresla siy

spos6b dokonywania okresowyeh oeen praeownik6w

samorz~dowyeh

zatrudnionyeh w Urzydzie Gminy Soehoein, skaly i kryteria oeeny oraz ok!esy, za kt6re
sporz~dzana

jest oeena w regulaminie

Soehoein, kt6ry stanowi

§ 2. Traei moe

zal~eznik

zarz~dzenie

okresowyeh oeen praeownik6w Urzydu Gminy

do niniejszego

zarz~dzenia.

Nr 1/2012 W6jta Gminy Soehoein z dnia 2 styeznia 2012 roku

w sprawie okreslenia sposobu dokonywania okresowyeh oeen praeownik6w
skali oeen, kryteri6w oeeny oraz okres6w, za kt6re oeena jest sporz~dzana.

§ 3. Wykonanie

§ 4.

Zarz~dzenie

SpOlZljdzil:

zarz~dzenia

powierzam Sekretarzowi Gminy.

wehodzi w zyeie z dniem podpisania.

Sprawdzil
pod wzgl((d em
formalno-prawym

samorz~dowyeh,

.
,

Za1llcznik
do zarzlldzenia Nr 70/2014
W 6jta Gminy Sochocin
z dnia 3 paidziemika 2014 r.

REGULAMIN
okresowych ocen
pracownik6w
Urzydu Gminy Sochocin

1
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2

Rozdzial 1
Postanowienia ogolne

§ 1. 1. Regulamin okresowych ocen pracownik6w Urzydu Gminy Sochocin ustala:
1) cel i zasady przeprowadzania okresowych ocen pracownik6w;
2) przedmiot okresowych ocen pracownik6w - opis kryteri6w;
3) spos6b dokonywania okresowych ocen pracownik6w.
2. Przepisy regulaminu okresowych ocen pracownik6w Urzydu Gminy Sochocin maN
zastosowanie do wszystkich pracownik6w zatrudnionych w zakladzie pracy na czas
nieokreslony, z zastrzezeniem ust. 4.
3. Przepisy regulaminu okresowych ocen pracownik6w Urzydu Gminy Sochocin maj~
zastosowanie do dokonywania okresowych ocen kierownik6w jednostek organizacyjnych
gminy Sochocin zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzydniczych.
4. Nie dokonuje siy okresowej oceny pracownik6w
podstawie wyboru oraz powolania.

samorz~dowych

zatrudnionych na

§ 2.

Ilekroc w niniejszym regulaminie okresowych ocen pracownik6w Urzydu Gminy
Sochocin jest mowa 0:
1) regulaminie - nalezy przez to rozumiec regulamin okresowych ocen pracownik6w Urzydu
Gminy Sochocin;
2) W6jcie - nalezy przez to rozumiec W6jta Gminy Sochocin;
3) Zastypcy W6jta, Sekretarzu, Skarbniku - nalezy przez to rozumiec Zastypcy W6jta Gminy
Sochocin; Sekretarza Gminy Sochocin, Skarbnika Gminy Sochocin;
4) Urzydzie - nalezy przez to rozumiec

Urz~d

Gminy Sochocin;

5) Wydziale - nalezy przez to rozumiec wydzialy
oraz samodzielne stanowiska pracy;
6) Kierowniku
funkcjonuj~cych

funkcjonuj~ce

w Urzydzie Gminy Sochocin

Wydzialu - nalezy przez to rozumiec kierownik6w
wydzial6w
w Urzydzie Gminy Sochocin oraz samodzielne stanowiska pracy;

7) pracowniku - nalezy przez to rozumiec pracownik6w samorz~dowych zatrudnionych
w Urzydzie Gminy Sochocin;
8) ocenianym - nalezy przez to rozumiec pracownika ocenianego zatrudnionego
w Urzydzie Gminy Sochocin;
9)

oceniaj~cym

- nalezy przez to rozumiec bezposredniego przelozonego ocenianego;
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10) pracowniku na stanowisku urzydniczym - nalezy przez to rozumiec pracownika
zatrudnionego na stanowisku urzydniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzydniczym;
11) doradcach i asystentach - nalezy przez to rozumiec doradc6w i asystentow zatrudnionych
w Urzydzie Gminy Sochocin;
12) pracowniku pomocniczym - nalezy przez to rozumiec pracownika zatrudnionego na
stanowisku pomocniczym w Urzydzie Gminy Sochocin;
13) pracowniku obslugi - nalezy przez to rozumiec pracownika zatrudnionego na stanowisku
obslugi w Urzydzie Gminy Sochocin.
Rozdzial2
eel i zasady przeprowadzania okresowych ocen pracownik6w

§ 3. 1. Celem przeprowadzenia okresowej oceny pracownika z punktu widzenia
oceniaj~cego jest w szczegolnosci:
1) ocena osi~gniyc wynik6w pracy pracownika na zajmowanym stanowisku pracy;
2) ocena optymalnego wykorzystania potencjalu pracownika z punktu widzenia opisu
stanowiska pracy - planowanie potrzeb kadrowych - dob6r pracownikow - podstawa
przesuniyc kadrowych, awans6w, zwolnien;
3) realizacja systemu
wynagrodzenia);

motywacyjnego

(awans,

premIa,

zmIany

wysokosci

4) tworzenie systemu podnoszenia wiedzy i kwalifikacji.
2. Celem przeprowadzenia okresowej oceny pracownika z punktu widzenia
ocenianego jest w szczegolnosci:
1) informacja

0

ocenie jego wynikow pracy i oczekiwaniach oceniaj~cego;

2) mobilizacja w zakresie poprawy wynikow pracy;
3) mozliwosc korzystania z form podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych;
4) mozliwosc korzystania z systemu motywacyjnego.

§ 4. W Urzydzie obowi~zuj~
ocen pracownik6w:
1) powszechnosci - ocenie

nastypuj~ce

podlegaj~

zasady

dotycz~ce

przeprowadzania okresowych

wszyscy pracownicy z zastrzezeniem § 1 ust.4;

2) celowosci - okreslenie celu przeprowadzania okresowych ocen;
3) systematycznosci - prowadzenie ocen w spos6b

ci~gly

w okreslonych terminach;

4) adekwatnosci - dostosowanie kryteriow oceniania do sytuacji i ce16w oceniania;
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5) elastycznosci
pracowniczych;

-

r6znicowanie

kryteri6w

6) jawnosci - infonnowanie pracownik6w
procedurze odwolawczej;

0

7) prostoty
system ocen pracownik6w
w poslugiwaniu si(( nim oceniaj'lcym;

w

stosunku

do

poszczeg6lnych

grup

celach, kryteriach, wynikach oceny oraz

zrozumial:y

dla

ocenianych

latwy

8) fachowosci - przygotowanie oceniaj'lcych w zakresie przeprowadzania okresowych ocen;
9) fonnalizacji - przeprowadzanie okresowych ocen zgodnie z regulaminem.
Rozdzial3
Przedmiot okresowej oceny pracownikow- opis kryteriow

§ 5. 1. Przedmiotem oceny pracownik6w zatrudnionych na stanowiskach urz((dniczych oraz
pomocniczych jest wywi'lzywanie si(( z obowi'lzk6w okreslonych wart. 24 i 25 ustawy
o pracownikach samorz'ldowych.
2. Kryteriami oceny pracownik6w,

0

kt6rych mowa w ust. 1 S'l w szczeg61nosci:

1) umiej~tnosc stosowania przepisow prawnych - oznacza znajomosc i przestrzeganie
przepis6w prawnych, umiej((tnosc wyszukiwania wlasciwych przepis6w prawnych oraz ich
prawidlowe stosowanie w zaleznosci od rodzaju sprawy;
2) stale podnoszenie umiej~tnosci i kwalifikacji - oznacza udzial w szkoleniach i innych
fonnach doskonalenia zawodowego;
3) postawa etyczna - oznacza uczciwe i bezstronne wykonywanie obowi'lzk6w

sluzbowych, dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej, prawidlowe udzielanie infonnacji,
zachowanie z godnosci'l w miejscu pracy i poza nim, uprzejmosc i zyczliwosc;
4) wywi~zywanie si~ z obowi~zkow wynikaj~cych z zakresu czynnosci - oznacza
sumiennosc, sprawnosc oraz dbalosc 0 wykonywanie zadan okreslonych w zakresie
czynnosci, jako zadan publicznych oraz 0 srodki publiczne, z uwzgl((dnieniem interesu
publicznego oraz indywidualnych interes6w klient6w, a takZe ce16w i zadan wynikaj'lcych
z planu pracy;
5) przestrzeganie regulaminu pracy i innych
organizacj~ pracy w Urz~dzie.

zarz~dzen

Wojta

okreslaj~cych

§ 6. 1. Przedmiotem oceny pracownik6w zatrudnionych na stanowiskach obslugi jest
wywi'lzywanie si(( z obowi'lzk6w zawodowych.
2. Kryteriami oceny pracownik6w,

0

kt6rych mowa w ust. 1 S'l w szczeg6lnosci:

1) postawa etyczna - oznacza uczciwe wykonywanie obowi¢6w sluzbowych, zachowanie
z godnosci'l w miejscu pracy i poza nim, uprzejmosc i zyczliwosc;
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2) wywi~zywanie siC( z obowi~zk6w wynikaj~cych z zakresu czynnosci- oznacza
sumiennosc, sprawnosc oraz dbalosc 0 wykonywanie zadail okreslonych w zakresie
czynnosci;
3) zorientowanie na rezultaty pracy - oznacza samodzielne wykonywanie zadail bez
zbydnej zwloki, rozwi1}Zywanie trudnosci w trakcie realizacji zadail, przeciwdzialanie
ryzyku, przyjmowanie odpowiedzialnosci za prawidlow~ realizacjy zadail ;

4) przestrzeganie regulaminu pracy i innych

zarz~dzen

W6jta

dotycz~cych

spraw

organizacyjnych w UrzC(dzie;
5) wsp61praca z innymi pracownikami.

§ 7. Oceniaj~cy wybiera dodatkowo jedno kryterium sposr6d
kryteri6w:

nastypuj~cych

dowolnych

1) zarz~dzanie zespolem ludzkim - oznacza planowanie, organizowanie, motywowanie
i kontroly;
2) zarz~dzanie zmian~ - oznacza podejmowanie inicjatywy wprowadzania zmian,
uzasadnianie koniecznosci wprowadzania zmian, okreslanie etap6w i ram czasowych
wprowadzanych zmian, wspieranie innych w okresie wprowadzania zmian, wprowadzanie
zmian w spos6b pozwalaj~cy osi~gn~c pozytywne rezultaty;
3) planowanie i organizowanie pracy - oznacza umiejC(tnosc tworzenia i realizacji plan6w
pracy, okreslania ce16w i zadail oraz ryzyka a takZe ram czasowych niezbydnych do ich
realizacji i sposob6w przeciwdzialania ryzyku;
4) umiejC(tnosc pracy w zespole - oznacza pomoc i doradzanie kolegom w razie potrzeby,
zrozumienie celu i korzysci wynikaj~cych ze wsp61nego realizowania zadail, wsp61pracy,
a nie rywalizacjy z pozostalymi czlonkami zesporu, zglaszanie konstruktywnych wniosk6w
usprawniaj~cych pracy zespolu, aktywne sluchanie innych, wzbudzanie zaufania;

5) radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych - oznacza wczesne rozpoznawanie
potencjalnych sytuacji kryzysowych, dostosowywanie dzialania do zmieniaj~cych siy
warunk6w, wyci~ganie wniosk6w z sytuacji kryzysowych tak, zeby mozna bylo w przyszlosci
unikn~c podobnych sytuacji;
6) zaangazowanie - oznacza identyfikowanie siy z zakladem pracy, udzial w realizacji zadail
Wydzial6w oraz zadail zwi1}Zanych z organizacj~ pracy w Urzydzie.
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Rozdzial4
Spos6b dokonywania okresowej oceny pracownik6w

§ 8. 1. Okresowej oceny pracownika dokonuje bezposredni przelozony pracownika .
2.0ceniaj~cy

przedstawia okresow~ oceny pracownika W6jtowi.

§ 9. 1. Okresowa ocena pracownik6w dokonywanajest raz na 12 miesiycy.
2.Termin przeprowadzania oceny moze ulec zmianie w przypadku:
1) usprawiedliwionej nieobecnosci ocenianego

uniemozliwiaj~cej

przeprowadzenie oceny;

2) zmiany regulaminu organizacyjnego Urzydu;
3) zmiany zakresu

obowi~zk6w

ocenianego;

4) zmiany zajmowanego stanowiska przez ocenianego;
5) pracownik6w, kt6rzy otrzymali negatywne oceny okresowe;
6) pracownik6w nowo zatrudnionych.
3. Zmiany terminu przeprowadzenia okresowej oceny dokonuje W6jt na uzasadniony
wniosek bezposredniego przelozonego pracownika.

§ 10. 1. Oceniaj~cy przedstawia i omawia z ocenianym karty oceny pracownika, kt6rej
wz6r stanowi zal~cznik nr1 do regulaminu.
2. Oceniaj~cy przedstawia i omawia z ocenianym karty samooceny pracownika, kt6rej wz6r
stanowi zal~cznik nr 2 do regulaminu.
3. Czynnosci, 0 kt6rych mowa w ust. 1 i 2 oceniaj~cy wykonuje po zapoznaniu ocenianego
z planem pracy wraz z zarz~dzaniem ryzykiem Wydzialu zatwierdzonym przez W6jta na
nastypny rok kalendarzowy.
4. Oceniaj~cy nadzoruje i monitoruje realizacjy obowi~zk6w przez ocenianego, dobieraj~c
dzialania monitoruj~ce i ich cZystotliwosc do pracownik6w, wyniki nadzoru i monitorowania
wykorzystywane s~ do sporz~dzenia okresowej oceny pracownika.

§ 11. 1. Nie p6Zniej niz w ci~gu cztemastu dni przed terminem dokonania oceny oceniaj~cy
przystypuje do wypelnienia cZysci A karty okresowej oceny pracownika oraz:
1) dokonuje analizy kryteri6w;
2) przygotowuje karty samooceny i karty okresowej oceny pracownika;
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3) dokonuje analizy zadan okreslonych w sprawozdaniu z realizacji planu pracy
realizowanych przez ocenianego;
4) dokonuje analizy wywi£tZywania siy z obowi£tZkow pracownika ( opis stanowiska oraz
zakres czynnosci) z uwzglydnieniern wynikow nadzoru i rnonitorowania;
5) dokonuje analizy karty udzialu w szkoleniach ocenianego.
2. Oceniajqcy przekazuje ocenianernu karty samooceny najp6iniej w terrninie siedrniu dni
przed wyznaczonyrn terrninern dokonania okresowej oceny pracownika oraz ustala daty
przeprowadzenia okresowej oceny pracownika.
3. Karta samooceny przedstawia wlasnq opiniy ocenianego dotyczqCq spelniania kryteriow
oceny i stanowi dokurnent pornocniczy przy okresowej ocenie pracownika.

§ 12.1. Okresowa ocena polega na przeprowadzeniu rozrnowy oceniajqcej wedlug porzqdku
okreSlonego w karcie oceny oraz wypelnieniu karty okresowej pracownika.
2. Rozrnowy oceniajqcq przeprowadza siy w celu:
1)
2)
3)
4)
5)

dokonania analizy karty samooceny;
obiektywnego okreslenia poziornu spelniania kryteriow oceny;
okreslenia rnocnych stron pracownika oraz odniesionych sukcesow;
okreslenia slabych stron;
zrnotywowania pracownika do podjycia nowych wyzwaiJ., poprawienia jakosci
i wydajnosci pracy;
6) usprawnienia pracy w Urzydzie.

3.W trakcie rozrnowy oceniajqcej nie powinno siy:
1) poddawac ocenie osobowosci pracownika;
2) porownywac pracownika do innych osob;
3)oceniac pracownika za sprawy, na ktore nie rna wplywu.

§ 13. 1. Po przeprowadzeniu rozrnowy, oceniajqcy dokonuje oceny spelniania przez
pracownika kryteriow wedlug poziornow: A,B,C,D.
2.0pis poziornu kryterium przedstawia tabela ill 1:
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Tabela nr 1- opis poziomu spelniania kryterium

Poziom kryterium

Opis poziomu spetniania kryterium

A

przewyzsza oczekiwania (4pkt.)

B

w petni odpowiada oczekiwaniom (3pkt.)

w

C

wi~kszosci

odpowiada oczekiwaniom (2 pkt.)

odpowiada oczekiwaniom w niewielkim stopniu

0

(lpkt)
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3. Ustalenia okresowej oceny pracownika dokonuje si y na podstawie tabeli nr 2.
Tabela nr 2 - ustalenie okresowej oceny pracownika -opis poziomu oceny

Poziom oceny
Opis poziomu oceny

A

19-24 punkty

Ocena pozytywna

oraz brak kryteri6w na poziomie D

Wzor pracownika
Urz~du Gminy Sochocin

Realizacja kryteri6w przewyiszajqca oczekiwania
bezposredniego przetoionego
B

13-18 punkt6w

Ocena pozytywna

oraz

Bardzo dobry pracownik
Urz~du

i nie

wi~cej

nii 1 kryterium spetnione na poziomie D

Gminy Sochocin

Realizacja kryteri6w odpowiadajqca oczekiwaniom
bezposredniego przetoionego w 75-100%

c

7-12 punkt6w oraz

Ocena pozytywna

nie wi~cej nii 3 kryteria spetnione na poziomie D

Dobry pracownik
Urz~du

Gminy Sochocin

Realizacja kryteri6w odpowiadajqca oczekiwaniom
bezposredniego przetoionego w 50-75%

D

Poniiej 7 punkt6w

Ocena negatywna

lub
wi~cej

Nie zadowalaj'lcy pracownik
Urz~du Gminy Sochocin

Realizacja kryteri6w nie odpowiadajqca oczekiwaniom
bezposredniego przetoionego i wynosi mniej nii 50%
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nii 4 kryteria spetnione na poziomie D

·

.
§ 14. 1.0ceniajqcy zapoznaje ocenianego z ocenq oraz przedstawia jq W6jtowi.
§ 15. 1. Oceniajqcy infonnuje ocenianego 0 przyslugujqcym mu prawie odwolania od
przyznanej okresowej oceny do W 6jta w tenninie siedmiu dni od daty otrzymania karty
oceny okresowej.
2. Odwolanie,
uzasadnienie.

0

kt6rym mowa w ust.1 sporzqdza siy na pismie, odwolanie powinno zawierae

3. Odwolanie rozpatruje W6jt w tenninie cztemastu dni od dniajego otrzymania.
4.W przypadku uwzglydnienia odwolania przez W6jta, dokonuje siy oceny po raz drugi
biorqc pod uwagy wskaz6wki W6jta.

§ 16. 1. W przypadku uzyskania negatywnej oceny okresowej, ocemaHcy w tenninie
siedmiu dni od dnia doryczenia oceny ocenianemu, niezalemie od przyslugujqcego mu prawa
odwolania, ustala tennin ponownej oceny.
2.Ponowna okresowa ocena pracownika, 0 kt6rej mowa w ust.l. nie moze bye dokonana
wczesniej niz po uplywie trzech miesiycy od dnia zakonczenia poprzedniej oceny.

§ 17. Uzyskanie ponownej negatywnej oceny skutkuje rozwiqzaniem umowy
z zachowaniem okres6w wypowiedzenia.

0

pracy,

Rozdzia15
Postanowienia koncowe

§ 18. Przy dokonywaniu okresowych ocen pracownik6w nalezy w szczeg6lnosci:
1) zapoznae pracownik6w z kryteriami i zasadami oceniania;
2) wlasciwie wykorzystywae wyniki oceniania;
3) dobierae odpowiednie kryteria oceny do ocenianego;
4) nie usredniae oceny.

§ 19. Tenniny i czynnosci podczas dokonywania okresowych ocen pracownik6w okresla
zalqcznik nr 3 do regulaminu "Procedury dokonywania okresowych ocen pracownik6w
Urzydu Gminy Sochocin".
§ 20. 1. Dokumentacjy w sprawach okresowej oceny ocemaHcy sporzqdzajq w trzech
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu przekazujq: ocenianemu, Sekretarzowi, Wydzialowi
Kadr i Organizacji w celu umieszczenia w aktach osobowych pracownika.
2.Akta dotyczqce oceniania pracownik6w prowadzi Sekretarz odrybnie dla pracownik6w
Urzydu oraz dla kierownik6w jednostek organizacyjnych zatrudnionych na kierowniczych
stanowiskach urzydniczych.
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3. Sekretarz sporzqdza zbiorcze wyniki okresowych ocen pracownik6w
W6jtowi.

przedstawia

4. Proces oceny pracownik6w moze bye badany przez Sekretarza w formie anonimowej
ankiety w celu ustalenia satysfakcji pracownik6w co do sposobu przebiegu procesu oceny
oraz wskazania problem6w oceniajqcych i ocenianych
w procesie przeprowadzania
okresowych ocen pracownik6w.

§ 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie majq zastosowanie przepisy
ustawy 0 pracownikach samorzqdowych oraz Kodeksu pracy.
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·

.
Za11lcznik nr 3
do Regulaminu
Procedura
dokonywania okresowych ocen pracownikow

Urz~du

Gminy Sochocin

1. eel wdro:ienia procedury:

Celem przeprowadzenia okresowej oeeny praeownika z punktu widzenia oeeniaj~eego jest
w szezeg6lnosei:
1) oeena osi~gniyc wynik6w praey praeownika na zajmowanym stanowisku praey;

2) oeena optymalnego wykorzystania potenejalu praeownika z punktu widzenia opisu
stanowiska praey - planowanie potrzeb kadrowyeh - dob6r praeownik6w - podstawa
przesuniyc kadrowyeh, awans6w, zwolnieiJ.;
3) realizaeja systemu
wynagrodzenia) ;

motywaeyjnego

(awans,

premIa,

zmIany

wysokosei

4) tworzenie systemu podnoszenia wiedzy i kwalifikaeji.
Celem przeprowadzenia okresowej oeeny praeownika z punktu widzenia
oeenianego jest w szezeg6lnosei:
1) infonnaeja

0

oeenie jego wynik6w praey i oezekiwaniaeh

oeeniaj~eego;

2) mobilizaeja w zakresie poprawy wynik6w praey;

3) mozliwosc korzystania z fonn podnoszenia wiedzy i kwalifikaeji zawodowyeh;
4) mozliwosc korzystania z systemu motywaeyjnego.

2.Wlasciciele procedury:
1) W6jt Gminy Soehoein:

- podejmuje deeyzje w sprawie zasad i sposobu przeprowadzania okresowej oeeny
praeownik6w Urzydu Gminy Soehoein,
2) Sekretarz Gminy Soehoein:

- przygotowuje projekty dokument6w dotyez~eyeh zasad i sposobu przeprowadzania
okresowyeh oeen praeownik6w i przekazuje praeownikom odpowiedzialnym za ieh
przeprowadzenie,
- pelni nadz6r nad dokonywaniem okresowyeh oeen,
- prowadzi dokumentaejy w zakresie okresowyeh oeen;

3) Kierownicy Wydzial6w Urzydu Gminy Sochocin:
-przeprowadzaj'l okresowe oceny pracownik6w oraz sporz'ldzaj'l w tym zakresie
dokumenty.

Przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r 0 pracownikach samorz'ldowych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z p6Zn. zm.)
2. U stawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21 z p6in. zm.)

LP.

Przebieg
Procedury
- etapy
realizac.ii

Opis

Realizatorzy
procedury

Terminy

l.

Planowanie

I.Zapoznanie
pracownik6w Urzydu
Gminy z projektem
regulaminu okresowych
ocen
( cel, zasady, spos6b
dokonywania
okresowych ocen
pracownik6w)

1,2 -Sekretarz Gminy
we wsp61pracy z
Pelnomocnikiem W6jta ds.
kontroli zarz<}dczej,
Kierownikiem Wydziaru
Kadr i Organizacji oraz
Specjalist<} do spraw kontroli
zarz,!dczej -pracownikami
realizuj<}cymi projekt
w ramach POKL - zadanie
pn. "modernizacja proces6w
zarZ£!dzania
w jst" przy wsparciu
przedstawicieli Uniwersytetu
L6dzkiego Pani dr
Malgorzaty Striker i Pani dr
Joanny Cewinskiej

1,2-do 15
wrzesnia
2014

2. Wysruchanie uwag i
wniosk6w pracownik6w

3.Sporz,!dzenie jednej
oceny dowolnie
wybranego pracownika
"tzw. oceny pilotazowej"
okresowej oraz
przedstawienie uwag
zespolowi realizuj<}cemu
projekt

3 - Kierownicy wydzia16w/
bezposredni przdozeni

3- do 30
wrzesn ia 2014

'.

2.

Wdrai:anie

I .Przedstawienie
ka.zdemu ocenianemu
celu, termin6w,
kryteri6w i sposobu
dokonywania okresowej
oceny po zapoznaniu go
z planem pracy wraz
z zarZ<!dzaniem ryzykiem

1,2,3,4 -Kierownicy
wydzial6w /bezposredni
przelozeni

1,2,3,4-do 15
paidziernika
2014 r.
4-w
nastypnych
latach podczas
rozmowy
oceniaj~cej

2.0m6wienie karty
oceny pracownika
3.0m6wienie karty
samooceny pracownika

4. Wyb6r kryterium
dodatkowego
i przedstawienie
pracownikom w formie
.
·1
plsemneJ

3.

Monitorowanie

4.

Dzialanie

I .Nadz6r
i monitorowanie
realizacji zadan
wynikaj~cych z planu
pracy
i obowi¥k6w
pracowniczych
z punktu widzenia
kryteri6w oceny
pracownika.

1 - Kierownicy Wydzia16wl
bezposredn i przelozen i

I.Szkolenie z zakresu
dokonywania ocen,
sposobu wypelniania kart
samooceny oraz oceny,
a takZe sposobu
przeprowadzan ia
rozm6w oceniaj~cych

I - Sekretarz Gminy
we wsp6lpracy
z Pelnomocnikiem W6jta ds.
kontroli zarZ<!dczej,
Kierownikiem Wydziafu
Kadr i Organizacji oraz
Specjalist~ do spraw kontroli
zaflildczej -pracownikami
realizuj~cymi projekt w
ramach POKL  zadanie pn. "
modernizacja proces6w

I-od
1stycznia do 31
grudnia

1 do 30
styczni
a

W procesie wdraiania kryterium dodatkowe przedstawiane jest ocenianemu najpoiniejdo15 paidziernika
2014 roku ,przy dokonywaniu nast~pnych ocen wyboru kryterium dodatkowego do kolejnej oceny dokonuje
si~ podczas przeprowadzania okresowej oceny pracownika za poprzedni rok ( w trakcie rozmowy oceniajqcej)
1

..

.

•

zarz1ldzania w jst" przy
wsparciu przedstawicieli
Uniwersytetu L6dzkiego Pani
dr Malgorzaty Striker i Pani
dr Joanny CewiIlskiej
2.Wypelnienie cZysci A
karty oceny pracownika.
3.Przygotowanie karty
samooceny pracownika

2,3,4 - Kierownicy
Wydziat6wl bezposredni
przelozeni

4- najp6zniej
w terminie 7
przed terminem
dokonania
oceny

4.Przekazanie karty
samooceny
pracownikowi

5.

Podsumowanie

I.Dokonanie okresowej
oceny pracownika.

2,3 - nie p6iniej
niz
w ci1lgu 14 dni
przed terminem
dokonania
oceny

1,2,3,4,5,6
- Kierownicy Wydziat6wl
Bezposredni przelozeni

1,2,3,4,5,6
- najp6Zniej do
251utego

7 - Sekretarz Gminy

7-do 30 marca

2.Przedstawienie oceny
oceOianemu oraz
poinformowanie go
o mozliwosci odwolania
siy od oceny.
3.Poinformowanie
o terminie dokonania
nastypnej okresowej
oceny
4 .Wyb6r kryterium
dodatkowego do
dokonania nastypnej
oceny okresowej
5.Przedstawie oceny
W6jtowi.

6. Przekazanie
dokumentacji :
I)Wydzialowi Kadr
i Organizacji,
2)Sekretarzowi.
7. Sporzadzenie
zbiorczego raportu
z realizacji procedur
i przedstawienie go
W61towi

Zal~cznik

nr 1
do Regulamniu

--

Urz'ld Gminy Sochocin
Karta okresowej oceny pracownika samorz'ldowego
zatrudnionego
na stanowisku urz~dniczym, kierowniczym stanowisku urz~dniczym oraz na
stanowisku pomocniczym
CZ~SC

Imi~

A. Dane dotyczClce ocenianego pracownika samorzCldowego

i Nazwisko praeownika:

Kom6rka organizaeyjna:
Stanowisko stuibowe:

Wyksztalcenie:
Data zatrudnienia na stanowisku:
Data sporzqdzenia poprzedniej oeeny
okresowej:

e

Poprzednia oeena okresowa:
Imi~

i nazwisko bezposredniego przetoionego:

Stanowisko sluzbowe:

Zahlcznik nr 1
do Regulamniu

Urz'ld Gminy Sochocin
Karta okresowej oceny pracownika samorz'ldowego
zatrudnionego
na stanowisku urz~dniczym, kierowniczym stanowisku urz~dniczym oraz na
stanowisku pomocniczym

cz~sc

B.

Kryteria oceny i poziomy ich rea/izacji

l.Umiej~tnosc

stosowania przepisow
prawnych

Znajomosc i przestrzeganie przepis6w prawnych,
umieji(tnosc wyszukiwania wlasciwych przepis6w
prawnych oraz ich prawidlowe stosowanie
w zaleznosci od rodzaju sprawy

2. Stale podnoszenie umiej~tnosci
i kwalifikacji
udzial w szkoleniach i innych formach
doskonalenia zawodowego

3. Postawa etyczna
-uczciwe i bezstronne wykonywanie obowi')Zk6w
srnzbowych,
-dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej,
-prawidlowe udzielanie informacji,
-zachowanie z goclnosci~ w miejscu pracy i poza nim,
-u rze"mosc i czliwosc

Zal'lcznik nr 1
do Regulamniu

Urz'ld Gminy Sochocin
Karta okresowej oceny pracownika samorz'ldowego
zatrudnionego
na stanowisku urz~dniczym, kierowniczym stanowisku urz~dniczym oraz na
stanowisku pomocniczym

4. Wywi~zywanie

si~

z obowi~zkow wynikaj~cych z zakresu
czynnosci
-sumiennosc, sprawnosc oraz dbalosc
o wykonywanie zadan okreslonych w zakresie
czynnosci, cel6w i zadafl wynikajqcych z planu pracy
jako zadan publicznych oraz 0 srodki publiczne, Z
uwzgl~dnieniem interesu publicznego oraz
indywidualnych interes6w klient6w

5. Przestrzeganie Regulaminu pracy i innych
zarz~dzen Wojta okreslaj~cych organizacjf
pracy w U rz~dzie

6. Dodatkowe kryterium wybrane przez
bezposredniego przelozonego

Zal~cznik

nr 1
do Regulamniu

Urz'!d Gminy Sochocin
Karta okresowej oceny pracownika samorz'!dowego
zatrudnionego
na stanowisku urz~dniczym, kierowniczym stanowisku urz~dniczym oraz na
stanowisku pomocniczym

Cz~sc

C Rozmowa z ocenianym

1.0mowienie karty samooceny wypeJnionej przez pracownika

samorz~dowego

- wnioski

2.Sukcesy odniesione na zajmowanym stanowisku:
Sukcesy wedlug oceny ocenianego .................................................................................................. .
Sukcesy wedlug oceny oceniajqcego .................. ......... ................ .............. ....................................... .

3. Trudnosci napotykane podczas realizacji obowi~zkow sluibowych:
Trudnosci wedlug oceny ocenianego ................................................................................................ .
Trudnosci wedlug oceny oceniajqcego ............................................................................................. .

4. Potrzeba uzupelnienia wiedzy i umiej~tnosci wedlug

oceniaj~cego

w zakresie: ...................... .

w formie:
szkoleil wyjazdowych ........................................................................................................................... .
szkoleil organizowanych w Urzydzie Gminy ...................................................................................... ..

Zal~cznik

nr 1
do Regulamniu

Urz~d

Gminy Sochocin
Karta okresowej oceny pracownika samorz~dowego
zatrudnionego
na stanowisku urzt:dniczym, kierowniczym stanowisku urzt:dniczym oraz na
stanowisku ponl0cniczym
5. Potrzeba uzupelnienia wiedzy i

umiej~tnosci

wed lug ocenianego w zakresie: .......................... .

w formie:
szkolen wyjazdowych ........................ .... ............................................................................................... .
szkolen organizowanych w Urzydzie Gminy ....................................................................................... .

cz~sc

D

Ustalenie

okresowej oceny okresowej pracownika 2

1. Poziom oceny .................... ...... ... ............. .... .... .................................. .............................. ........... ..... .
2. Uzasadnienie ............................................................................... .. ..................................................... .

Komentarze oceniajC}cego

Pod pis ........................ ..................

Data ...................

Komentarze ocenianego

Podpis ............ ..............................

Data .................. .

Zal'lcznik nr 1
do Regulamniu

Urz'ld Gminy Soehoein
Karta okresowej oeeny praeownika samorz'ldowego
zatrudnionego
na stanowisku urz~dniczym, kierowniczym stanowisku urz~dniczym oraz na
stanowisku pomocniczym
I

poziomy realizacji kryteri6w oceny:

Poziom kryterium

Opis poziomu kryterium

A

przewyzsza oczekiwania

B

w pefni odpowiada oczekiwaniom

C

w wiykszosci odpowiada oczekiwaniom

D

odpowiada oczekiwaniom w niewielkim stopniu

ZalClcznik nr 1
do Regulamniu
;

Urz'ld Gminy Sochocin
Karta okresowej oceny pracownika samorz'ldowego
zatrudnionego
na stanowisku urz~dniczym, kierowniczym stanowisku urz~dniczym oraz na
stanowisku pomocniczym
2Ustalenie okresowej oceny pracownika

samorz~dowego

Opis poziomu oceny
Poziom oceny

e

A
Ocena pozytywna
Wz6r pracownika
Urztrdu Gminy Sochocin
(wz6r dla innych pracownik6w)
Realizacja kryteri6w przewyzszaj~ca oczekiwania
bezposredn iego przelozonego
B
Ocena pozytywna
Bardzo dobry pracownik
Urztrdu Gminy Sochocin
Realizacja kryteri6w odpowiadaj~ca oczekiwaniom
bez~osredniego przelozonego w 75-100%
C
Ocena pozytywna
Dobry pracownik
Urztrdu Gminy Sochocin
Realizacja kryteri6w odpowiadaj~ca oczekiwaniom
bezposredniego przelozonego w 50-75%
D
Ocena negatywna
Nie zadowalajllcy pracownik
Urztrdu Gminy Sochocin
Realizacja kryteri6w nie odpowiadaj~ca oczekiwaniom
bezposredniego przelozonego i wynosi mniej niz 50%

19-24 punkty
oraz brak kryteri6w na poziomie 0

13-18 punkt6w
oraz
i nie wiycej niz I kryterium spelnione na poziomie 0

7-12 punkt6w oraz
nie wiycej niz 3 kryteria spelnione na poziomie 0

Ponizej 7 punkt6w
lub
wiycej niz 4 kryteria spelnione na poziomie D

ZalClcznik nr 1
do Regulamniu

'.

Urz'!d Gminy Sochocin
Karta okresowej oceny pracownika samorz'!dowego
zatrudnionego
na stanowisku urz~dniczym, kierowniczym stanowisku urz~dniczym oraz na
stanowisku pomocniczym

Dowolne kryteria do wyboru:
Oceniajqcy wybiera dodatkowe jedno kryterium sposr6d nastypujqcych dowolnych kryteri6w:

1) zarz~dzanie
i kontroly;

zespolem

ludzkim

oznacza

planowanie,

organizowanie,

motywowanie

2) zarz~dzanie zmian~ - oznacza podejmowanie inicjatywy wprowadzania zmian,
uzasadnianie koniecznosci wprowadzania zmian, okreslanie etap6w i ram czasowych
wprowadzanych zmian, wspieranie innych w okresie wprowadzania zmian, wprowadzanie zmian w spos6b
pozwalajqcy osiqgnqc pozytywne rezultaty;
3) planowanie i organizowanie pracy - oznacza umiej~tnosc tworzenia i realizacji plan6w pracy,
okreslania cel6w i zadan oraz ryzyka a takZe ram czasowych niezbydnych do ich realizacji i sposob6w
przeciwdzialania ryzyku;
4) umiej~tnosc pracy w zespole - oznacza pomoc i doradzanie kolegom w razie potrzeby, zrozumienie
celu
i
korzysci
wynikajqcych
ze
wsp61nego
realizowania
zadan,
wsp61pracy,
a nie rywalizacjy z pozostalymi czlonkami zespolu, zglaszanie konstruktywnych wniosk6w
usprawniajqcych
pracy
zespolu,
aktywne
sluchanie
innych,
wzbudzanie
zaufania;
5) radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych - oznacza wczesne rozpoznawanie potencjalnych sytuacji
kryzysowych, dostosowywanie dzialania do zmieniajqcych siy warunk6w, wyciqganie wniosk6w z sytuacji
kryzysowych tak, zeby mozna bylo w przyszlosci uniknqc podobnych sytuacji;
6) zaangazowanie - oznacza identyfikowanie siy z zakladem pracy, udzial w realizacji zadan Wydzia16w
oraz zadan zwiqzanych z organizacjq pracy w Urzydzie.

,

Zal<lcznik nr 1
do Regulamniu

,

Urz'ld Gminy Soehoein
Karta okresowej oeeny praeownika samorz'ldowego
zatrudnionego
na stanowisku obslugi
CZ~SC A. Dane dotyczClce ocenianego pracownika samorzCldowego

....

Imi~

i nazwisko pracownika:

Kom6rka organizacyjna:
Stanowisko stuibowe:

Wyksztalcenie:
Data zatrudnienia na stanowisku:
Data sporzqdzenia poprzedniej oceny
okresowej:
Poprzednia ocena okresowa:
Imi~

C.

i nazwisko bezposredniego przefoionego:

Stanowisko sluibowe:

Zal'lcznik nr 1
do Regulamniu
'.

Urz'ld Gminy Soehoein
Karta okresowej oeeny praeownika samorz'ldowego
zatrudnionego
na stanowisku obslugi

CZE:SC B.

Kryteria oceny i poziomy ich rea/izacji

l.Postawa etyczna
oznacza uczciwe \-vykonywanie obowi¢6w
sluzbowych, zachowanie z godnoscill w miejscu pracy
i poza nim, uprzejmosc i Zyczliwosc

2.

Wywi~zywanie si~

wynikaj~cych

z obowi~zkow
z zakresu czynnosci

oznacza sumiennosc, sprawnosc oraz dbalosc
o wykonywanie zadan okreslonych w zakresie
czynnosci

3. Zorientowanie na rezultaty pracy
oznacza samodzieine wykonywanie zadan bez zbydnej
zwloki, rozwillzywanie trudnosci w trakcie realizacji
zadan, przeciwdzialanie ryzyku, przyjmowanie
odpowiedzialnosci za prawidlowll realizacjy zadan

4. Przestrzeganie regulaminu pracy i innych
zarz~dzen Wojta dotycz~cych spraw
organizacyjnych w Urz~dzie
5. Wspolpraca z innymi pracownikami

6. dodatkowe kryterium wybrane przez
bezposredniego przelozonego

ABeDI

Za1<lcznik nr 1

do Regulamniu

Urz'ld Gnliny Soehoein
Karta okresowej oeeny praeownika samorz'ldowego
zatrudnionego
na stanowisku obslugi

cz~sc C Rozmowa z ocenianym

1.0m6wienie karty samooceny wypelnionej przez pracownika

samorz~dowego

- wnioski

2.Sukcesy odniesione na zajmowanym stanowisku:
Sukcesy wedlug oceny ocenianego .................................................................................................. .
Sukcesy wedlug oceny oceniaj(}cego ................................................................................................ .

3. Trudnosci napotykane podczas realizacji

obowi~zk6w

sluzbowych:

Trudnosci wedlug oceny ocenianego ......................................................................... ....................... .
Trudnosci wedlug oceny oceniaj(}cego ............................................................................................. .

Zal'lcznik nr 1
do Regulamniu

UrZ£ld Gnliny Sochocin
Karta okresowej oceny pracownika samorz£ldowego
zatrudnionego
na stanowisku obslugi
cz~sc

0

Ustalenie

okresowej oceny okresowej pracownika 2

1. Poziom oceny ................ ......... ................. ................ ... ... ......... ................ ........................................ ..
2. Uzasadnienie ............................................................ ......... .. ............................................................... .

Komentarze oceniajClcego

Pod pis ..........................................

Data ...................

Komentarze ocenianego
,

Podpis ..........................................

Data ...................

Zalclcznik nr 1
do Regulamniu
r

UrzCld Gminy Sochocin
Karta okresowej oceny pracownika samorzCldowego
zatrudnionego
na stanowisku obslugi

I

~

poziomy realizacji kryteri6w oceny:

Poziom kryterium

Opis poziomu kryterium

A

przewyzsza oczekiwania

B

w pelni odpowiada oczekiwaniom

C

w wiykszosci odpowiada oczekiwaniom

D

odpowiada oczekiwaniom w niewielkim stopniu

-.

Zat'lcznik nr 1
do Regulamniu

- I

Urz~d

Gminy Soehoein
Karta okresowej oeeny praeownika samorz~dowego
zatrudnionego
na stanowisku 0 bslugi

2Ustalenie okresowej oceny pracownika samorz~dowego

fJ
Opis poziomu oceny

Poziom oceny

A

Ocena pozytywna
Wzor pracownika
Urz~du Gminy Sochocin
Realizacja kryteriow przewyzszaj~ca oczekiwania
bez~osredniego przelozonego
B
Ocena pozytywna
Bardzo dobry pracownik
Urz~du Gminy Sochocin
Realizacja kryteriow odpowiadaj~ca oczekiwaniom
bezposredniego przelozonego w 75-100%

C

C)

Ocena pozytywna
Dobry pracownik
Urz~du Gminy Sochocin
Realizacja kryteriow odpowiadaj~ca oczekiwaniom
bezposredniego przelozonego w 50-75%
D
Ocena negatywna
Nie zadowalajl}cy pracownik
Urz~du Gminy Sochocin
Realizacja kryteriow nie odpowiadaj~ca oczekiwaniom
bezposredniego przelozonego i wynosi mniej nit 50%

19-24 punkty
oraz brak kryteri6w na poziomie 0

13-18 punkt6w
oraz
i nie wiycej niz 1 kryterium spelnione na poziomie 0

7-12 punkt6w oraz
nie wiycej niz 3 kryteria spelnione na poziomie 0

Ponizej 7 punkt6w
lub
wiycej niz 4 kryteria spelnione na poziomie 0

..

ZaJqcznik nr 1
do Regulamniu

•

UrzC}d Gminy Sochocin
Karta okresowej oceny pracownika samorzC}dowego
zatrudnionego
na stanowisku 0 bslugi
Dowolne kryteria do wyboru:
Oceniajqcy wybiera dodatkowe jedno kryterium sposr6d nastypujqcych dowolnych kryteri6w:
1) zarz~dzanie
i kontroly;
2) zarz~dzanie

zespolem

zmian~

ludzkim

oznacza

planowanie,

organizowanie,

motywowanie

- oznacza podejmowanie inicjatywy wprowadzania zmian,

uzasadnianie koniecznosci wprowadzania zmian, okreslanie etap6w i ram czasowych
wprowadzanych zmian, wspieranie innych w okresie wprowadzania zmian, wprowadzanie zmian w spos6b
pozwalajqcy osiqgnqc pozytywne rezultaty;
3) planowanie i organizowanie pracy - oznacza umiej~tnosc tworzenia i realizacji plan6w pracy,
okreslania cel6w i zadaiJ. oraz ryzyka a takze ram czasowych niezbydnych do ich realizacji i sposob6w
przeciwdzialania ryzyku;
4) umiej~tnosc pracy w zespole - oznacza pomoc i doradzanie kolegom w razie potrzeby, zrozumienie
celu
i
korzysci
wynikajqcych
ze
wsp61nego
realizowania
zadaiJ.,
wsp6lpracy,
a nie rywalizacjy z pozostalymi czlonkami zespolu, zglaszanie konstruktywnych wniosk6w
usprawruajqcych
pracy
zespolu,
aktywne
sluchanie
innych,
wzbudzanie
zaufania;
5) radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych - oznacza wczesne rozpoznawanie potencjalnych sytuacji
kryzysowych, dostosowywanie dzialania do zmieniajqcych siy warunk6w, wyciqganie wniosk6w z sytuacji
kryzysowych tak, zeby mozna bylo w przyszlosci uniknqc podobnych sytuacji;
6) zaangazowanie - oznacza identyfikowanie siy z zakladem pracy, udzial w realizacji zadaiJ. Wydzial6w
oraz zadaiJ. zwiqzanych z organizacjq pracy w Urzydzie.

.,

Zat'lcznik nr 2
do Regulamniu

Urz~d

Gminy Sochocin
Karta okresowej samooceny pracownika
samorz~dowego

zatrudnionego
na stanowisku urz~dniczymJ kierowniczym stanowisku urz~dniczym oraz na
stanowisku pomocniczym
cz~sc

Imi~

A. Dane

dotycz~ce

ocenianego pracownika

i nazwisko praeownika:

Kom6rka organizaeyjna:
Stanowisko stuibowe:

Wyksztalcenie:

0

Data zatrudnienia na stanowisku:

Data sporz'ldzenia poprzedniej oeeny
okresowej
Poprzednia oeena okresowa:
Imi~

i nazwisko bezposredniego przefoionego:

Stanowisko sluzbowe:

samorz~dowego

Zal'lcznik nr 2

do Regulamniu

Urz~d

Gminy Sochocin
Karta okresowej samooceny pracownika
samorz~dowego

zatrudnionego
na stanowisku urz~dniczym, kierowniczym stanowisku
stanowisku pomocniczym

CZE:SC B.

Kryferia oceny i poziomy ich rea/izacji

l.Umiejc:tnosc stosowania przepis6w
prawnych
oznacza znajomosc i przestrzeganie przepis6w
prawnych, umiejytnosc wyszukiwania wlasciwych
przepis6w prawnych oraz ich prawidlowe stosowanie
w zaleznosci od rodzaju sprawy

2.Stale podnoszenie umiejc:tnosci
i kwalifikacji
oznacza udzial w szkoleniach i innych formach
doskonalenia zawodowego

3. Postawa etyczna
oznacza uczciwe i bezstronne wykonywanie
obowi~zk6w sruzbowych, dochowanie tajernnicy
ustawowo chronionej, prawidlowe udzielanie
informacji, zachowanie
z godnosci~ w miejscu pracy i poza nim, uprzejmosc
i Zyczliwosc

urz~dniczym

oraz na

Za1'lcznik nr 2
do Regulamniu

•

Urz~d

Gminy Sochocin
Karta okresowej samooceny pracownika
samorz~dowego

zatrudnionego
na stanowisku urz~dniczym, kierowniczym stanowisku
stanowisku pomocniczym

urz~dniczym

oraz na

4. Wywhlzywanie sift z obowi~zk6w
wynikaj~cych z zakresu czynnosci
oznacza sumiennosc, sprawnosc oraz dbalosc
o wykonywanie zadan okreslonych w zakresie
czynnosci, jako zadait publicznych oraz 0 srodki
publiczne,
z uwzgl~dnieniem interesu publicznego oraz
indywidualnych interes6w klient6w, a takZe cel6w
i zadan wynikaj,!cych z planu pracy

5.Przestrzeganie regulaminu pracy i innych
W6jta okreslaj~cych organizacjft
pracy w U rzftdzie

zarz~dzeii

I r-------------------------~----------------------------~
6. dodatkowe kryterium wybrane przez
bezposredniego przeloionego

1. Sukcesy odniesione na zajmowanym stanowisku ............................... ..
2. Trudnosci napotykane podczas realizacji obowi~zk6w sluibowych......
3. Potrzeba uzupelnienia wiedzy i umiejfttnosci w zakresie: .................... .
w fonnie: szkolen wyjazdowych .. .......................... ............. ..... ........................ .

szkolen organizowanych w Urzydzie Gminy .............. ... .................. ........ ...... .

Za1<lCZDik Dr 2
do RegulamDiu

Urz~d

Gminy Sochocin
Karta okresowej samooceny pracownika
samorz~dowego

zatrudnionego
na stanowisku urz~dniczym, kierowniczym stanowisku urz~dniczym oraz na
stanowisku pomocniczym

1

~

poziomy realizacji kryteri6w oceny:

Poziom kryterium

Opis poziomu kryterium

A

przewyzsza oczekiwania

B

w pelni odpowiada oczekiwaniom

C

Wiykszosci odpowiada oczekiwaniom

D

Odpowiada oczekiwaniom w niewielkim stopniu

ZalClcZDik Dr 2
do RegulamDiu

Urz~d

Gminy Sochocin
rta okresowej samooceny pracownika
samorz~dowego
zatrudnionego
na stanowisku 0 bslugi
CZ~SC A. Dane dotyczClce ocenianego pracownika samorzijdowego

a Imi~

i Nazwisko pracownika:

Kom6rka organizacyjna:
Stanowisko stuibowe:

Wyksztalcenie:
Data zatrudnienia na stanowisku: .

Data sporzqdzenia poprzedniej oceny
okresowej:
Poprzednia ocena okresowa:

0

Imi~

i nazwisko bezposredniego przetoionego:

Stanowisko slui:bowe:

Za1<lcznik nr 2
do Regulamniu

Urz~d

Gminy Sochocin
rta okresowej samooceny pracownika
samorz~dowego

zatrudnionego
na stanowisku obslugi
cz~sc

B.

Kryteria oceny i poziomy ich realizacji

l.Postawa etyczna
oznacza uczciwe wykonywanie obowiC)zk6w
sruzbowych, zachowanie z godnosciC) w miejscu
pracy i poza nim, uprzejmosc i Zyczliwosc

2.

Wywi~zywanie si~

wynikaj~cych

z obowi~zkow
z zakresu czynnosci

oznacza sumiennosc, sprawnosc oraz dba!osc
o wykonywanie zadan okreslonych w zakresie
czynnosci

3._Zorientowanie na rezultaty pracy
oznacza samodzielne wykonywanie zadan bez zbydnej
zw!oki, rozwiC)Zywanie trudnosci w trakcie realizacji
zadan, przeciwdzia!anie ryzyku, przyjmowanie
odpowiedzialnosci za prawidlowC) realizacjy zadan

4. Przestrzeganie regulaminu pracy i innych
zarz~dzen Wojta dotycz~cych spraw
organizacyjnych w Urz~dzie

5. Wspolpraca z innymi pracownikami

Zal<lcznik nr 2
do Regulamniu

,.

Urz~d

Gminy Sochocin
rta okresowej samooceny pracownika
samorz~dowego

zatrudnionego
na stanowisku 0 bslugi

6. Dodatkowe kryterium wybrane przez
bezposredniego przelozonego

1. Sukcesy odniesione na zajmowanym stanowisku ......................................................... .
2. Trudnosci napotykane podczas realizacji obowi~zk6w sluzbowych ............................ .
I

0

poziomy realizacji kryteriow oceny:

Poziom kryterium

Opis poziomu kryterium

A

przewyzsza oczekiwania

B

w pelni odpowiada oczekiwaniom

C

w wiykszosci odpowiada oczekiwaniom

D

odpowiada oczekiwaniom w niewielkim stopniu
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