Zalqcznikdo ZarzqdzeniaNr 360/2009
Bur mistrza Dzi erzgoni a
z dnia 7 czer"wca2009r.

REGULAMIN
OkresowejOceny Pracownik6w
$1.
1. Regulaminokresowejocenyplacownik6w samorzqdowychokreSlazasadyoceniania
pracownik6w, dokony'rvaniaoceny caloksztaltuwykonlnvanychzadarina zajmowanlrrn
stanowiskupracy, wynikajqcychz zaktesucrpnoSci oraz obowiq,zk6wokeSlonych w ar1.'.24
i
art.25 ust. 1 ustawyz dnia21 listopada2008r.o pracownikachsamorzqdowych.
2" Okresoweocenypracownik6wsamorz4dowych
slu24kompleksowejoceniepracy
pracownik6wpod k4temrealizacji zadan,obowiryk6w i wytyczonychcei6w i okreSlenia
prrydatnofci zawodowejna danym stanowisku.
3. Celemokresowychocenjest prowadzenieoptgnalnejpolityki kadrowej,w szczeg6lnoSci
pzez ulatwienie planowaniaronvoju pracownik4 wl#ciwe zaplanowanieszkolei oraz
zrvigkszeniepoziomumotywowaniapracownik6w.

s2.

UZlte w regulaminieokre5leniaoznaczajry
1) regulamin- regulaminokresowejocenypracov'rrik6wsamorz4dowych,
2) ocena- okresowaocenapracownik6w samorzqdowych,
3) urz4d- Unqd Miejski w Dzierzgoniu,
4) burmistrz- Burmistrz Dzierzgonia
5) oceniajqcy- bezpoSredniprzelozony,
6) oceniany- pracownikpodlegly ocenie,
7) arkuszoceny- formularz, na kt6rym zapisywanaj est ocena.

s3.

1. Oceniepodlegajepracownicysamorz4dowiurzqduzatrudnienina stanowiskachurzgdniczychi
kierowniczych stanowiskachwzEdniczychoraz kierownicy gminnychjednostek
organizacyjnych.
2. Ocenienie podlegaj4
a/ pracownicy zatudnieni na podstawiepowolania,
b/ doradcyi asystenci,
ci pracownicyobslugi.

s4.

1. Ocenasporzarlzanaj estna piimie ptzezbezpodredniego
przeloZonegoocenianegopracownika,
nrerzadziej niZ mz na dvralatai nie czgdciejniL raz na 6 miesigcy,na podstawieustalonych
kryteri6w oceny.Dotyczy onawykonywania przezpracownikaobowiqpk6wwynikaj4cych z
jego zakresuczynnodciorazzadahWmienionychw art.24i art.25 ust. 1 ustawyo
pracownikachsamorz4dowych.Wykaz kryteri6w oceny ok:tef;lazatrqcznrk
nr 1 do niniejszego
regulaminu.
2. Ocenpsporz4dza
siEna arkuszuokresowejocenypracownikasamorz4dowego,
kt6regowz6r'
stanowizal4czniknr 2 do niniejszegoregulaminu.

$s.

1 . Ocenapracownikadokonylvanajest na podstawiekryteri6w obowiqzkowychorazlxzech
kryteri6w wybranych ptzezbezpoiredniegoprzelo2onego,najistotniejszychz punktu widzenia
prawidlowegowykonywaniaobowi4zk6wna zajmowanl.rnstanowiskupracy.
Wybranekryteria i informacjg o terminie sporzqdzeniaocenyna piSmie,oceniaj4cy wpisuje do
arkuszaocenypracownikasamorz4dowegoi przekazujedo zatwierdzeniaburmistrzowi lub
przezniegoosobie.
upowaznionej
3 . Po zatwierdzeniukryteri6w ocenybezpo3redniprueloiony przekazujeocenianemukopig
axkuszaocenyokresowej.
4 . Oceniaj4cynie wcze3niejnrZ na7 dni przed spozqdzeniemocenyna pi3mie,przeprowadza
roznowg z ocenianlmw celuom6wieniasposobuocenyrealizacjiobowiqpk6w,wynikaj4cych
zar6wro z jego zakresuczynno6ci,jak i qnikaj4cych z przepis6wustawyo pracownikach
samorzqdowychoraz spelnieniapvez riego ustalonychkryteri6w oceny.

s6.

1 . Sporz{zenie ocenyna pi6miepolegana wpisaniu do arkuszaopinii dotycz4cejwykonywania
obowi4Tk6wprzezocenianegow okresie,w kt6rym podlegalon ocenieoraz okreSleniu
poziomu wykonywaniaprzez niegoobowiqzk6w.
W wyniku dokonaniaoceny,oceniaj4cyprzyznajeocenQpozlrtnm4 oke6lajqc- po obliczeniu
dredniejarytmetycznej- jej poziom: bardzodobry, dobry, zadowalaj4cy1ubprzyznajeocenQ
negatywnq.
pouczajqcgo o
3 . Ocengsporzqdzon4
na piSmieoceniaj4cyniezwloczniedorQcza
ocenianemu,
przysluguj4cymmu prav/iedo zloZeniaodwolaniado burmistrza.

s7.

1 . Oceniaj4cymoZezmieni6termin.sporz4dzeniaocenyna pi3miew razie usprawiedliwionej
nieobecnoSciw pracy pracownikaocenianego,uniemoZliwiajqcejprzeprowa&zenie
oceny
okresowejlub w pr4padku zmiany stanowiskapracy w zakresiepowoduj4cymkonieczno66
zniany kryteri6w oceny.
Oceniaj4cyw ci4gu 7 dni od ustaniaprzyczyny usprawiedliwionejnieobecnofciWmacza
nowy termin oceny.
J.
Oceniaj4cyniezwloczniepowiadamiaocenianegona pidmie o nowlm terminie sporz4dzenia
oceny.Kopig powiadomieniadolqczado arkuszaoceny.

ss.

1 Ocenianemuprzyslugujeprawo zlo2eniaodwolaniaod ocenydo burmishzaw terminie 7 dni
od datyjej dorgczenia.
Po uplywieterminudo wniesieniaodwolaniaocenastajesi?ostateczna.
Odwolaniewymagaformy pisemnejz przedstawieniemstawianychoceniezarzut6w,wrM z
uzasadnieniem.
3 . Burmistrz odwoianierozpatrujew ci4gu 14 dni od datyjego wplywu.
+. W przypadkuuwzglgdnieniaodwolaniaocengzmienia sig albo, stosowniedo rodzaju
zarzrl/L6w,
dokonujesig ocenypo raz drugi.
5 . Oryginal arkuszaocenywl4cza sig do akt osobowychpracownika.

se.

i . Uzyskanle przez ocenianego negatywnej oceny skutkuje potrzebq dokonania ponownej oceny
jego pracy, nie wczeSniejni2 po uplywie trzech miesiqcy od dnia dorgczeniaostatecanejoceny.
Termin ponownej oceny ustala bezpoSredniprzelozony nie p62niej niZ w ci4gu 30 dni od
sporzqdzetia na piSmie poprzedniej oceny.

3. Uzyskanieponownejocenynegatywnej, o kt6rej mowa w ust. 1, skutkuje rozwi4Taniem
umowy o pracQz ocenianympracownikiem,z zachowaniemstosownychokres6w
wvoowiedzenia.

Zal4cznik Nr 1
do Regulaminu

WYKAZ KRYTERIOW OBO
KRYTERIUM

2. SPRAWN

3. BEZSTRONN

STOSOWA}{IA
ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW

OWYCH

OPIS KRYTERIUM

DbaloS6o szybkie,wydajne i efekty'wnerealizowaniepowierzonych
zadah,tmoiliwiaj qpeuzyskiwaniewysokich efekt6w pracy.
ie obowiazk6wbezzbedneizwloki.
Obiektywnerozpoznawanies1'tuacjiprzy wykorzystaniudostQpnych
zr6del,gwarantujqcewiarygodnoSiprzedstawionychdanych,fakt6w i
informacji. UmiejgfiroSi sprawiedliwegotraktowaniawszystkich stron,
Znajomoil przepis6wniezbgdnychdo wladciwegowykonywania
obowiqpk6wwynikaj4cychz opisu stanowiskapracy. UmiejQtnoSi
wyszukiwaniapotrzebnychprzepis6w.UmiejEtnoS6zastosowania
wia6ciwychprzepis6ww zaleino3ciod rodzaju sprawy.Rozpoznawanie
spraw, kt6re wymagajqwsp6ldzialaniaze specjalistamiz irurych
dziedzin.

5. PLANOWANIE I
ORGANIZOWANIE
PRACY

Planowanie dziaLaiti organizowanie pracy w celu wykonarna zadaJ'.
Precyzyjne okreSlenie ce16w, odpowiedzialnoSci oraz tam czasowych
dziatana. Ustalenie priorytet6w dzialania, efektywne wykorzystywanie
czasq tworzenie szczeg6lowych i moZliwych do realizacji plan6w kr6tko

6. POSTAWA
ETYCZNA

Wykony'rvanieobowiq,zk6ww spos6buczciwy, nie budz4cypodejrzeho
stronniczo66
i interesowro$i.Dbalod6o nieooszlakowana
ooinie.

WYKAZ KRYTERIOW DO WYBORU
KRYTERIUM
1. Wiedza
specialisfyczna
2.UmiejptnoSd
obslugiurz4dzeri
technicznych
3.Znajomo56jgryka
obcego/czynnai
bierna/

4.Nastawienie na
wlasnv rozrv6i.

OPIS KRYTERIUM
Wiedzaz konkretnejdztedztny,kt6ra warunkujeodpowiednipoziom
merltorycmy realizowarrychzadah.
Odpowiednistopieriwiedzy i umiejptnofci niezbEdnydo korzystaniaze
sprzgfukomputerowego otaz urz4dzeribiurowych.
Zna1omo36jEzyka obcego na poziomie odpowiednim do realizowanych
zadah, porw aj4ca na:
o czytarie i rozumienie dokument6w,
o pisanie dokument6w,
o rozumienie innych,
o m6wienie w ipzyku obcym.
ZdolnoSd i sklonno5d do uczenia siE, uzupelniania wiedzy oraz
podnoszeniekwalifikacii tak, aby zawszeposiadat aktualnawiedze.

podnoszenie
Formulowaniewypowiedzi w spos6bgwarantuj4cyich zrozumienie,
poprzez:
o wypowiadaniesipw spos6bzwiEzly,jasny i precyzylty,
o dobieraniestylu, jqzyka i tre6ciwlpowiedzi odpowiedniodo
sluchaczy,
o udzielaniewyczerpuj4cychi rzeczowychodpowiedzinawet na
trudnepytania, krytykE lub zaskakuj4ceargumenty,
o wyrazaniepog14d6ww spos6bprzekonujqcy,
o poslugiwaniesiQpojQciamiwlaSciwymidla rodzaju zalatwianych
sDradwvkonywaneiDracy.
6. Komunikacja
Formulowaniewlpowiedzi w spos6bgwarantujqcyzrozumienie,
pisemna
poprzezi
o stosowanieprzyjEtychform prowadzeniakorespondencji,
o przedstawianiezagadnief w spos6bjasny i zwipzly,
o dobieranieodpowiedniegostylu, jpzyka i treScipism,
o budowaniezdaripoprawnychgnmatyczniei logicznie
7. Komunikatvwno56 Umiejgtno66budowaniakontakhrz innqosob4 przez'.
o okazywanieposzanowaniadrugiej stronie,
o pr6bQakt,$mego zrozumieniajej sytuacji,
o okazywaniezainteresowaniajej opiniami,
o umieiptno6dzainteresowaniainnych wlasnyrni opiniami.
8. Pozytywne
Zaspokajaniepotrzeb obryatela, przez:
podejSciedo
o aozumienie firnkcji uslugowejswojegostanowiskapmcy,
obywatela
o okazywanieszacunku,
o tworzeniepr4jaznej atrnosfery,
o umo2liwienie obywatelowi przedstawieniawlasnychracji,
o sluZeniepomoc4.
9. Umiejptno66pracy Realuacja zadaf w zespole,przez:
w zespole
o pomoc i doradzaniekolegom w raziepotrzeby,
o zrozumieniecelu i korzySciwynikajqcychze wsp6lnego
rcalizowatia zadaf4
o wsp6lpracQ
a nie rywalizacjez pozostatymiczlonkamizespolu,
o zglaszaniekonstruktyr,vnychwniosk6w usprawniaj4cychpracA
zespolu,
o aktywnesluchanieinnych, wzbudzaniezaufania.
10.Umiejgtno56
Wypracowl"waniestanowiskaakceptowanegoprzez zainteresowanych,
negocjowania
dzigki:
o dqZeniudo zrozumieniastanowiska(opinii) irnych os6b,
o przygotowaniui prezentowaniur6inorodnych argument6ww celu
wsparciaswojegostanowiska,
o przekonywaniuinnych do weryfikacji wlasnychsqd6wlub zmiany
stanowiska,
o rozpoznawaniunajlepszychpropozycj\,
o stymulowaniuotwartych dyskusji na temat2r6delkonflikt6w,
o ulatwianiurozwi4zywaniaproblemu,kwestiispornej,
o tworzeniu i proponowaniunowych rozwi4zaf.

5. Komunikacja
werbalna

tl. Zzrz4dzanie
Pozyskiwaniei przekazywanteinformacji, kt6re mog4wply'wa6na
informacj4/dzielenie planowanielub procespodejmowaniadeeyzji, poprzez:
siginformacjami

12.Zzrz4dzan.ie
zasobami

13.Zarzqdzanie
personelem

14. Zarzqdzanie
jakoSci4
realizowanvchzadaf

15. Zarz4dzanie
wprowadzaniem

o przekazywxrieposiadanychinformacji osobom,d1akt6rych
informacjete bEd4stanowily istotnepomocw realizowanychprzez
nie zadaniach,
planowanychzmianz osobami,dla kt6rychmaj4one
o uzgadnianie
istotneznaczenie.
Odpowiedniedo potrzebrozmieszczeniei wykorzystaniezasob6w
finansowychlub irurych,przez:
o okre6leniei pozyskiwaniezasob6w,
o alokacjEi wykorzystaniezasob6ww spos6befektyr,vnypod
wzglgdemczasui koszt6w,
o kontroiowaniewszystkichzasob6wwymaganychdo efektywnego
dzialana.
Motywowaniepracownik6w do osigulj.a wyzszejskutecznofcii jakodci
pracy>poptzezi
o nontrriale tlumaczeniezdan,okreSlanieodpowiedzialnodciza ich
realizacjg,ustalanierealnychtermin6w ich wykonaniaoraz
okredlenieoczekiwanegoefektu dzialania,
o komrurikowaniepracownikomoczekiwaridotyczqcychjakoSciich
pmcy,
o rozpoznawaniemocnychi slabychstronpracownik6w, wspieranie
ich rozrvoju w celu poprawyjakoScipracy,
o oke6leniepotrzebszkoleniowo-rozwojowych,
o traktowaniepracownik6ww uczciwy i bezstronnyspos6b,
zachEcarieich do wyraZaniawlasnychopinii oraz wl4czanieich w
procespodejmowaniadecyzji,
o ocenQosi4gnigi pracownik6w,
o wykorzystaniemo2liwoSciwynikaj4cychz systemuwynagrodzeri
oraz motl"wuj4cejroli awansuw celu zachEceniapracownik6wdo
uzyskiwaniajak najlepszychr"ynik6w,
o dopasowanieindywidualnychoczekiwaripracownik6w dotycz4cych
wlasnegorozwoju do potrzeburzEdu,
o inspirowaniei motywowaniepracownik6w do realizowaniacel6w i
zadaf urzEdu.
o stymulowaniepracownik6w do rozwoiu i podnoszeniakwalifikacii.
Nadzorowanie prowadzonych dzialari w celu uzyskiwania poZ4danych
efekt6w, ptzez:
o tworzenie i wprowadzenie efektywnych system6w kontroli
dzttalana"
o sprawdzanie jakofci i postgpu w realizacji zadai,
o modyfikowanie plan6w w razie koniecznoSci,
o ocenianiewynik6w pracy poszczeg6lnychpracownik6w,
o wydawanie poleceri maj4cych na celu poprawg wykonywanych
obowiazk6w.
Wprowadzanie zmian w rrzgdzie, poptzez:

zmlan

16.Zorientowaniena
rezultaty w pracy

17. Podejmowanie
decyzji

18.Radzeniesobiew
sytuacjach
kryzyso*ych

19, Samodzielno56

20. Inicjadwa

podejmowanie inicjatywy' lq:rowadzaniazmian,
uzasadnianiekonieczno6ciwprowaAzatiazmian,
okreSlanieetap6wi ram czasowychwprowadzanychzmian,
wspieranieinnych w okresiewprowadzaniarnian,
podejmowaniekrok6w zrnniejszaj4cychniechgddo wprowadzania
zmian,
o skupianiesig na sprawachkluczowych z:wrryanychz
wprowadzanyrnizmianami,
o przewidywaniereakcji pracownik6wna wprowadzanezmiany,
o wprowadzaniezmian w spos6bpozwalaj4cyosi4gn46po4tywne
rezultatvklientomurzedu.
Osi4ganiezakladanychcel6w, doprowadzantedzialahdo kohca,przez:
o ustaleniepriorltet6wdzialania,
o identyfikowanie zadankryfyczxrych,szczeg6lnietrudnych,
mog4cychmied pzelomowe znaczerie,
o okreSlaniesposob6wmierzeniapostgpurealizacji zadaf,
o przyjmowanieodpowiedzialno5ciw trakcie realizacji zadaf'i
wlr,riqTywanie sipz zobowiqzaft,
o zrozumieniekoniecznoScirozu,i?zywaniaproblem6woraz
koriczeniapodisE ch dzialafi.
podejmowaniadecyzjiw spos6bbezstronnyi obiekty"wny,
UmiejEtno56
poprzezi
o rozpatrywanieistoty problemu oru okre5leniejegoprzaczyn,
o podejmowaniedecyzji na podstawiesprawdzonychinformacji,
o rozwaZanieskutk6w podejmowanychdecyzji;
o podejmowaniedecyzji w zloZonychlub obarczonychpewnym
ryzykjem sprawach,podejmowaniedecyzji obarczonychelementem
ryzvka po uprzednimzbilansowaniupotencialnychzysk6w i strat.
Pokonl'rvaniesluacji kryzysowych oraz rozwiq,zywanie
skomplikowanychproblem6w,przez:
o wczesnerozpomawaniepotencjalnychsltuacji kryzysowych,
o szybkiedzialaniemaj4cena celu rozwi4zaniekryzysu,
o dostosowlrvanredzialana do zmieniajEcychsig warunk6w,
potencjalnych problem6wi zapobieganie
o wcze5niejszerozv'reLhanie
ich skutkom,
o informowaniewszystkich,kt6rzy bpd4musielizareagowaina
kryzys,
o wyci4ganiewniosk6w z sl.tuacji kryzysowych,tak Zebymoina bylo
w przyszlo5ciunikn46podobnychsytuacji,
o skutecznedzialanie(takZe)w okresachprzejSciowychlub
worowadzaniamrian.
ZdolnoS6do samodzielnego
wyszukiwaniai zdobywaniainformacji,
formulowaniawniosk6w i proponowaniarozwi4zafrw celu wykonania
zleconep.ozadaria.
o
o
o
o
o

o
o
o

umiejEtnoS6i wola poszukiwania obszar6w wymagajqcych zrrrian i
informowania o nich,
inicjowanie dzialania i branie odpowiedzialnoSciza nie,
m6wienie otwarcie o problemach,badaniezr6del ich powstawania.

21. Kreatywno66

Wykorzystylvanieumiejqtnodcii wyobraznido tworzenianowych
procespracy,puez:
rozwi4zaiulepszajqcych
o rozpoznawanieoraz identyfikowaniepowiqgarimiQdzysltuacjami,
o wykorzystywanier62nychistniej4cychrozwi4zariw celu tworzenia
nowych,
o otwartoSina zmiany,poszukiwaniei tworzenienowych koncepcji i
metod,
o inicjowanielub wynajdywanienowychmo2liwo5ci1ubsposobu
dziaLtiu
o badanier6imychirbdel informacji, wykorzystlrwaniedostgpnego
technicznego,
wyposa:Zenia
innych do proponowania,wdra:2aniai doskonalenia
o zachQcanio

22. MySlenie
strategiczne

Tworzenieplan6w lub koncepcji realizowaniacel6w w oparcruo
posiadaneinformacje, przez:
informacji,
o ocenianiei wyci4ganiewniosk6wz posiadanych
o zauwa2anietend6w i powiqzarimiEdzyr62nymi informacjami,
o identyfikowaniefundamentalnychdla urzqdupotzeb i generalnych
kierunk6w dzialania,
o przewidylvaniekonsekwencjiw dlu'Zszymokresieczasu,
o przewidywaniedlugoterminowychskutk6wpodjEtychdzialari i
decyzji
o planowanierozvriqzywaniaproblem6wi pokonywaniaprzeszk6d,
o ocenianieryzyka i korzydcir6znych kierunk6w dzialania,
o tworzeniestrategiilub kierunk6w dzialani4
o analizowanieokolicznodcii za$ozei.
Umiejgtnestawianiehipotez,wyci4ganiewniosk6w przez analizowaniei
interpretowaniedanych,to j est.:
o tozriiriarie informacji istotnychod nieistotnych,
o dokonywaniesystematycznychpor6wnarir62nychaspekt6w
analizowanychi interpretowanychdanych,
o interpretowaniedanychpochodzqcychz dokument6w,opracowafii
raport6w,
o stosowanieprocedurprowadzernabadaii zbieraniadanych
odpowiadaj4cych
stawianymproblemom,
o prezentowaniew optgnalny spos6bdanychi wniosk6w z
przeprowadzonej analizy,
o stosowanie
odpowiednichnarzEdzii technologii(wl4czniez

23. UmiejgtnoSci
analityczne

Zal4cznik Nr 2
do Regulaminu
ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKA SAMORZADOWEGO

CZ4SC A
(nazna jednostki)

I. Dane dotvczace ocenianeso Dracownika samorzadowego
Imig

Nazwisko
Kom6rka Organizacyjna

Stanowisko
Data zatrudnienia na stanowiskuurzQdniczym

Data rozpocz€cia pracy na obecnym stanowisku

II Dane
Ocena/poziom

Data sporz4dzenia

Dzierzgofr,
/dzief, miesiac,rok/

/pieczetkai podpisosoby}ypelniajqcej/

CZESC B
I. Krvteria oceny.punktaciai termin sDorzadzenia
ocenvna oiSmie
Nr

1.
J.

4.
6.
Nr

Poziom
OCENAPOZYTYWNA
Bardzo dobry: od 4,5 do 5,0 pkt
Dobry:
od 4,0 do 4,4 pkt
Zadowalaj4cy:od 3n5do 3,9 pkt
Dostateczny: od 3,0 do 3,4 pkt
OCENANEGATYWNA
Niezadowalaiacv:noni2ei3.0 pkt
SumiennoS6
SprawnoSd

Bezstronno5d
UmieietnoSdstosowania odnowiednichnrzenis6w
Planowanie i organizowanie pracv
Postawa etyczna

Kryteria wybrane przez
przelo2oneso
bezpoSrednieso

Poziom

SREDNIA ARYTMETYCZNA
Sporzqdzenieocenyna piSmienast4piw
/nale2ywpisadmiesiqc,rok/

/imit i nazwiskooceniajqcego/

/data rozpoczeciapracy na obecnymstanowisku/

/stanowisko/

/data i podpisoceniajqcego/

ll. Zatwierdzenie kryteri6vt orzez kierownika iednostki
Uwagi kierownika jednostki ilo kryterifw ,eybranychplzez be4toiredniegoprzeloZonego
/imie i nazwisko/

/ data i podpis/

Zapoznalam/-lem sig z kryteriami oceny oraz terminem sporz4dzenia oceny na pi5mie.

Dzierzgoil..,.......
/dziefl, miesiqc, rok/

/ podpisocenianego/

cz4sc c
inia dotvczacawvkonvwaniaobowiazk6wDrzezocenianeso
Dane dotycz4ce oceniaj4cego:
. Imig/iiniona

Nazwisko
Stanowisko
Data rozpoczpciaprary na obecnymstanowisku
Naleiy napisai, wjaki spostiboceniany wykonywal obowiqzkiw okresie,w ktdryrn podlegal
ocenie,c4yspelnial ustawowekryteria oceny.Jeleli pracownik wykonyrealw okresie, w ktdrym
podlegal ocenie,doilatkowezadania,ktuirenie wynihajq z opisu zajmowo.nego
przez niego
stanowiska,naleiy je wskazad.

Dzierzgofi.....,
/dzief, miesiec,rold

/ podpis oceniajqcego/

CZQSCD
OkreSlenie poziomu rvykonywania obowi4zk6w oraz przyznanie okresowej
oce
Oceniamwykonywanieobowi4zk6wprzez:
Paniq/Pana

;'"k"J;

" '

od.............,..

do.....,..........

na poziomie(wstawi6l<rzyiykw odpowiednimpolu)

lYykonywal ws4ystkieobowiqzhiwynikajqcez kryteri6w wspdlnychi przyjgtych do oceny
uzupelnifljqcychw sposdbczpstoprzebryitszajqcy
oczekiwania,Il razie koniecznoici potlj4l sig
je
wykonywaniazadafi dodatkowychi wykonal zgodniez ustalonymistandardami.

ll/ykonywal ws4ystkieobowiqzkiwynikajqcez kryteriht' wspdlnychi pr4yjgtych do oceny
kryterifw uzupelniajqcychw spostibodpowiadajqcyoczekiwaniom.

lYigkszofi6obowiqzkfw wynikajqcychx,kryterifw wspdlnychi pr4yjgtych do oceny kryter iw
us,apelniajqcychwyhonywalw sposdbodpowiadajqqt oc4,ekiwaniom-

Wigksaoif obowitlzkdwwynikajqcychz kryterfuiwwspdlnychi pr4yjgtychdo oceny kryteriiw
uzupelniajqcychwykonywalw sposdbniezadowalajqcy oczekiwaniom.

OCENA

POZIOM

/prosx,gwpisai ocenQpozytyrunqorazpoziom: barda,odobry, dobry, zadowalajqcyalbo oceng
negaUv'nq orazpoziom niezadowalajqcy/

Dzierzgori........
/dzief, miesiqc, rok/

/podpis oceniaj4cego/

d

Zapozndaml-\emsiez ocenQsporzQdzonena pi5mieprzez:

Pania/Pana

"" "ffipi.

Dzierzgoir.......
/dziefi, miesiqc, rok/

o""niun"gol

POACZENIE
Zgodniez art 27 ust. 5 ustawyz dnia 21 listopada2008r.o pracownikachsamorz4donych
@2. U. Nr 223,poz. 1458)przyslugujePani/ Panu odwolanieod dokonanejocenydo
Burmistrza w terminie 7 dni od doreczeniavrw. ocenv.

)
l/

!-

