
ARKUSZ OCENY
PRACOWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO
za okres od          do 
 
Imię i nazwisko  ………………………………………………………………………………...
Stanowisko  ……………………………………………………………………………………..
				
Komórka organizacyjna  ………………………………………………………………………..
							
Grupa zaszeregowania  …………………………………………………………………………

A. Charakterystyka dotychczasowej pracy zawodowej
							
Wiek (liczba ukończonych lat)  …………………………………………………………………
							
Staż pracy w latach:   …………………………………………………………………...
							
ogółem    ………………………………………………………………………………………..

w UM w Koninie  ……………………………………………………………………………….
							
na obecnym stanowisku   ………………………………………………………………………

Wykształcenie – posiadane stopnie  naukowe, tytuły zawodowe i specjalności:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Uprawnienia zawodowe

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Wyróżnienia i kary z ostatniego roku

…………………………………………………………………………………………………





B. Ocena pracownika

 	Kryterium		 					Skala ocen
						                 b.dobre   dobre    dostateczne  słabe  b.słabe			          			 	 		5	  4	         3	               2	 1  

Przygotowanie zawodowe
- rodzaj wykształcenia (średnie, licencjat, 
   inżynier, magister)
- zgodność wykonywanych czynności
   z kierunkiem wykształcenia,
-  umiejętność obsługi systemu informatycznego  
- dążenie do podnoszenia kwalifikacji


Suma punktów  …………	 Średnia …………
Jakość pracy
- rzetelność, jakość i samodzielność
- inicjatywa i zaangażowanie
- zdolność do samodzielnego podejmowania 
  decyzji
- porządek w przechowywaniu dokumentów


Suma punktów  …………	Średnia  ………….
Organizacja pracy własnej
- planowość i terminowość w realizacji zadań
- umiejętność radzenia sobie z bieżącymi 
   trudnościami
- ciągłość pracy, umiejętność podziału zadań 
   z uwzględnieniem bieżących potrzeb
- współdziałanie z innymi komórkami


Suma punktów ………….	Średnia  ………….
Przestrzeganie prawa
- znajomość przepisów, umiejętność 
   wyszukiwania potrzebnych przepisów
- umiejętność zastosowania właściwych 
   przepisów w zależności od rodzaju sprawy

  Suma punktów  …………	Średnia  …………
Postawa etyczna
- wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy,
  nie budzący podejrzeń o stronniczość 
  i interesowność
- dbałość o nieposzlakowaną opinię
- postępowanie zgodne z etyką zawodową

  Suma punktów  …………	 Średnia  …………
Stosunek do interesantów
- komunikacja werbalna i pisemna
- zrozumienie funkcji służebnej swojego 
    stanowiska
- tworzenie przyjaznej atmosfery
- umożliwienie interesantom przedstawienia 
   własnej racji, służenie pomocą i udzielanie 
   wyjaśnień w sprawach prawnych


  Suma punktów …………	Średnia  ………….
Poczucie obowiązku i odpowiedzialności
- dbałość o dobro publiczne i słuszny interes 
   stron
- przestrzeganie tajemnicy służbowej
- świadomość konsekwencji podejmowanych
   czynności

  Suma punktów ………….	Średnia ………….
Umiejętność pracy w zespole
- stosunek do współpracowników
- stosunek do przełożonych


Suma punktów ………….	Średnia …………
Dyscyplina pracy
- wykorzystywanie czasu pracy w ciągu dnia
- nieusprawiedliwione absencje
- spóźnienia do pracy
- samowolne wyjścia prywatne
 
Suma punktów …………	Średnia  ………….
Kultura osobista
- kultura w stosunku do współpracowników
  i interesantów
- kultura słowa
- dbałość o staranny i schludny ubiór
   stosownie do miejsca i okoliczności
 

Suma punktów ……………    Średnia   ………….



Ogólna suma punktów (średnia)   …………………


II. Ocena syntetyczna

Uwzględniając sumę punktów, podać przez podkreślenie ocenę syntetyczną według skali:

46 – 50 pkt.		bardzo dobry
36 – 45 pkt.		dobry
26 – 35 pkt.		dostateczny
16 – 25 pkt.		słaby
poniżej 16 pkt.	bardzo słaby


Wnioski z oceny:
……………………………………………………………………………………………………………

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

Dyspozycje kadrowe ……………………………………………………………………………………………………………

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


Podpisy Komisji oceniającej

………………………………

………………………………

………………………………


Data ………………………


Przyjmuję ocenę bez zastrzeżeń

…………………………………
(data i podpis pracownika)

Przyjmuję ocenę z następującymi zastrzeżeniami:

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

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

…………………………………..
(data i podpis pracownika)

