
 
 
 
 

Załącznik  do Zarządzenie nr  1/0Z /2016  dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej   nr 3 w Lublinie  

z dnia  15 lutego 2016r. w sprawie określenia regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników  

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w Lublinie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych 

 
 
 
 

Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej Nr 3 w Lublinie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych 

podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

(Dz. U. z 2014, poz. 1202, z późn. zm.) 

 

 

§ 1 
 

Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej Nr 3 w Lublinie na stanowiskach urzędniczych określa: 

1) zasady przeprowadzania ocen okresowych, 

2) okresy, za które jest sporządzana ocena, 

3) kryteria, na podstawie których dokonywana jest ocena. 

 

 

§ 2 
 

1. Celem przeprowadzenia oceny okresowej jest poprawa jakości i efektywności 

wykonywanej pracy poprzez: 
 

1) sprawdzenie czy oceniany wywiązuje się z obowiązków wynikających z zakresu 

czynności oraz obowiązków wynikających z art. 24 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

2) ustalenie obszarów kompetencji, które wymagają doskonalenia, m.in. poprzez 

wymianę informacji pomiędzy oceniającym a ocenianym na temat poziomu 

wykonywanych obowiązków; 

3) identyfikację potencjalnych możliwości ocenianego; 

4) zebranie informacji służących doskonaleniu i rozwojowi zawodowemu ocenianego; 

5) kształtowanie właściwych postaw ocenianego. 
 

2. Ocena jest jednym z kryteriów przy podejmowaniu decyzji w sprawie wynagradzania, 

awansowania, przyznawania nagród, a także podnoszenia kwalifikacji i rozwijania 

kompetencji zawodowych pracowników. 

 

 

 



§ 3 
 

1. Do oceny kompetencji ocenianego przyjmuje się skalę zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Ocena 

 

Opis poziomu rozwoju kompetencji 

 

 

 

Poziom 

niezadowalający 

 

 

Znacznie poniżej oczekiwań – brak pożądanych zachowań, 

popełnianie wielu błędów i brak umiejętności radzenia sobie 

nawet z prostymi, standardowymi zadaniami wymagającymi 

wykorzystania danej kompetencji 

 

Ocena negatywna 

 

 

Poziom 

zadowalający 

 

 

Poniżej oczekiwań – kompetencja wykorzystywana 

niesystematycznie do realizacji prostych zadań, trudniejsze 

zadania wykonywane efektywnie przy aktywnym wsparciu 

osób trzecich, w samodzielnej pracy pojawiają się błędy 

 

 

Ocena 

pozytywna 

 

 

 

 

Ocena 

pozytywna 

 

 

 

Ocena  

pozytywna 

 

 

Poziom 

 dobry 

 

 

Zgodnie z oczekiwaniami – samodzielne, poprawne i 

efektywne realizowanie wyznaczonych zadań dzięki 

wykorzystaniu danej kompetencji 

 

 

Poziom  bardzo 

dobry 

 

Powyżej oczekiwań - pozwala na efektywną realizację zadań 

pomimo trudnej, zmieniającej się sytuacji, nieprzewidzianych 

okoliczności czy presji czasu 

 

 

 

§ 4 
 

1. Oceny okresowej dokonuje dyrektor Poradni, wypełniając arkusz, który stanowi załącznik 

nr 3 do regulaminu oraz przeprowadzając z ocenianym rozmowę oceniającą. 

2. O terminie rozmowy oceniającej, dyrektor informuje ocenianego co najmniej 3 dni przed 

planowanym spotkaniem, przekazując mu arkusz, celem dokonania samooceny. 

3. Podczas rozmowy oceniającej, dyrektor analizuje samoocenę pracownika prosząc o jej 

uzasadnienie, dokonuje własnej oceny według arkusza, uzasadnia wystawienie danej oceny 

oraz dokonuje porównania jej z samooceną wystawioną przez ocenianego. 

4. Ocenę ogólną wystawia oceniający po uśrednieniu wszystkich wystawionych przez siebie 

ocen. W przypadku, kiedy ocena ogólna jest oceną negatywną, wymagane jest jej pisemne 

uzasadnienie na arkuszu. 

5. Oceniający, bezpośrednio po zakończeniu rozmowy oceniającej, doręcza ocenianemu 

podpisany arkusz oraz poucza o przysługującym prawie złożenia odwołania od 

wystawionej oceny okresowej. 

6. Oceniany jest zobowiązany do podpisania arkusza. Złożenie podpisu przez ocenianego 

oznacza, że oceniany z wymaganym wyprzedzeniem został poinformowany o terminie 

rozmowy oceniającej, uczestniczył w tej rozmowie, zapoznał się z przyznaną oceną 

okresową, został mu doręczony uzupełniony arkusz, został pouczony o prawie do złożenia 

odwołania oraz zapoznał się z kompetencjami podlegającymi ocenie w kolejnym okresie. 

7. Arkusz, podpisany przez ocenianego, dołącza się do akt osobowych ocenianego.   

 

 

 



§ 5 

 

1. Oceny okresowe przeprowadzane są nie rzadziej niż co 2 lata i nie częściej niż co 6 

miesięcy. 

2. Nowo zatrudniony pracownik po zawarciu umowy o pracę zostaje poinformowany przez 

oceniającego o obowiązkach, kompetencjach i zadaniach podlegających ocenie.  

3. Ocena nowozatrudnionego pracownika na stanowisku urzędniczym dokonywana jest po 

roku pracy. 

4. Pracownik, który był nieobecny w pracy w dniu przeprowadzania oceny, powinien zostać 

oceniony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, po powrocie do 

pracy. 

  

§ 6 
 

1. Ocenie dokonywanej przez oceniającego podlegają kompetencje podstawowe 

i stanowiskowe ocenianego, których wykaz i opis stanowią załącznik nr 1 i nr 2 

do regulaminu. 

2. Po uśrednieniu wszystkich ocen wystawionych przez oceniającego przyznawana jest ocena 

ogólna pozytywna lub negatywna. 

 

§ 7 
 

1. W przypadku uzyskania przez ocenianego oceny negatywnej, ponowną ocenę 

przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia 

poprzedniej oceny okresowej. 

2. Termin ponownej oceny okresowej wyznacza oceniający. 

3. Ponowna ocena okresowa przeprowadzana jest zgodnie z zasadami określonymi w §4.  

4. Otrzymanie przez ocenianego ponownej oceny negatywnej skutkuje rozwiązaniem 

z ocenianym umowy o pracę, z zachowaniem okresu wypowiedzenia. 

 

§ 8 
 

1. Ocenianemu przysługuje prawo złożenia odwołania od oceny okresowej sporządzonej na 

piśmie do dyrektora  poradni w terminie 7 dni od dnia doręczenia oceny okresowej. 

2. Odwołanie, wraz z jego uzasadnieniem wnosi się na piśmie. Odwołanie powinno 

wskazywać, która ocena cząstkowa jest przez ocenianego kwestionowana. 

3. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia wniesienia odwołania. 

4. W przypadku uwzględnienia odwołania, dyrektor zmienia ocenę okresową albo podejmuje 

decyzję o dokonaniu oceny po raz drugi zgodnie z zasadami określonymi w § 4. 

5.  Ocena wystawiona w postępowaniu odwoławczym jest oceną ostateczną. 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 9 

 

1. Integralną częścią Regulaminu są załączniki: 
 

      1) Załącznik Nr 1 -  Wykaz ocenianych kompetencji 

      2) Załącznik Nr 2 -  Opis ocenianych kompetencji 

      3) Załącznik Nr 3  - Arkusz oceny pracownika samorządowego 

     



§ 10 

 

1. Osobą  bezpośrednio odpowiedzialną za organizację i terminowość przebiegu ocen 

okresowych jest dyrektor poradni. 

2. Informacje znajdujące się w arkuszu oraz zebrane w trakcie rozmowy oceniającej 

podlegają ochronie prawnej. 

  

 

§ 11 

 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 marca 2016 r.  

 
 
                                                                                                         Dr Ewa Ziarek 

                                                                                                         Dyrektor Poradni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


