
Zarządzenie Dyrektora Szkoly Podstawowej im. Jana III Sobieskiego lv Porajowic

Nr 1612021 z dnia 17 marca ż02l r.

w sprawie wprowadzenia Kryteriów doboru pracowników administracji i obsługi w Szkole

Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie.

Na podstawie Art. 68. ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

(Dz. U. z2020 r. poz.910, 1378, z202I r, poz.4) zaruądzam. co następuje:

§l

Wprowadza się w Szkole Podstawowej im. Jana IiI Sobieskiego r,v Porajowie Kryteria

doboru pracowników administracji i obsługi w Szkole Podstawowej irn. .Iarra III Sobieskiego

w Porajowie.

§2

Kryteria doboru pracowników administracji i obsługi w Szkole Podstawowej im. Jana

III Sobieskiego w Porajowie stanowią zńączniknr 1,

§3

Arkusz kryteriów i punktacji stanowi załączniknr 2.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Zalączniknr l

do zarządzenia Dyrektora szkoły podstawowej iIn. Jana IlI sobieskiego w porajor,vie

Nr l61202l z dnia I 7 marca 202l r.

Kryteria doboru pracowników administracji i obsługi

im. Jana III Sobieskiego w

do zwolnienia w Szkole Podstawowej

Porajowie

Skala w punktach

Wykształcenie pracownika 3 - wykształcenie podstaworł,e

2 - wykształcenie zawodowe i śrecinie

| - rr,l,ksztalceIlie \vyzsze

Stażpracy w Szkole roasffi
Sobieskiego w Porajowie

3 - krótki staż- do 5lat pracy

2 - stń od 6 -20 latpracy

1 - długi staż powyżej 20 \atpracy

Ocena pracy (w okresie ostatnich trzechlat)

Zaangażowanie w realizacj ę zadań].

3- niesumiennie wykonuje swoje

obowiązki, wymaga stałego nadzoru

przełożonego

2 - wykonuje swoje obowiązki bez zbędnej

zwłoki

1 - sumiennie, skrupulatnie i obowiązkowo

wykonuj e swoj e obowiązki



Uzasadnione skargi:

Uzasadnione skargi bezpośrednich

przełożonych, pracowników

pedagogicznych i niepedagog iczny ch,

rodziców - zakuZ.dy przypadek

uzasadnionej skargi dodawane są 2 pkt.

Kury porządkowe i dyscyplinarne:

3 - ukaranie2 razy w roku

2- ukaranieIrazwroku

l -bezkar

Gotowość do przyjmowania doraźrlych

zastęp i obowiązków za nieobecnych

pracowników:

3 - odmawianie przyjmowania zastępstw

i obowiązk ow zanieobecnych pracowników

2 - niechętne przyjmowanie zastępstw

i obowiązków zanieobecnych

pracowników.

1 - stała gotowość do przyjmowania

zastępstw i obowiązk ow zanieobecnych

pracowników

Dyspozycyjność 3 - częsta absencja powodująca

konieczność organizowan ia nagły ch

zastępstw (pow. 60 dni w roku)

2 - nieregulama obecność w pracy (od 30

do 60 dni w roku)



1 - regularna obecność w pracy (poniZej 30

dni w roku)

Sytuacjamajątkow_-p.aówrika-

Jeśli wcześniej wymienione kryteria nie
pozwolą pracodawcy na dokonanie
wyboruo zastosowane zostanie kryterium

,,Sytuacja majątkowa pracownika''.
Kryterium to można zastosować Ęlko
wobec pracowników wypełniających
nienagannie swoje obowiązki.

3- dodatkowe żródło utrrymańa
(dodatkowy stosunek pracy w. pełlrym

wymiarze lub uprawnienia emerytalne Iub

własna działalność gospoclarcza)

2 -trudna sytuacja zyciowa (kwalifikrrjąca

pracor,vnika do grup1, osób o najllizszych

dochodach ptz,v podziale św,iaclczeri z

zakładowego funduszl,t śl,viadczeń

socjalnych)

1 - pracownik jest jedyn1,.m żl,rvicielenl

rodziny

WYjaŚnienie: do zwolnienia będziekwalifikował się pracownik z maksymalną ilością
puŃtów. wyboru dokona Dyrektor w oparciu o arkusz kryteriów i punktacji.
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§zkoła podstawowa
irn. Jana llt §ŃiesŁie6o w Parąiowie

ul. Górnieza 1 c, 59-92i Fłlr*jót
tel. ?5 77 38223;75 77 3*ż??

do Zarządzenia Dyr.ektora Szkoły Podstawowej

Zalącztlil< nr 2

inl. Jana lll Sobieskiego r,v Pora.jorvie

Nr l61202 | z dnia l7 tnarca 2.02l r.

Arkusz kryteriów i punktacji

Imię i nazwisko pracownika

Kryterium Skala w punktach Uzyskane

punkty

Wykształcenie

pracownika

3 - wykształcenie podstawowe

2 - wykształcenie zawodowe i śreclnie

l - wyksztalcenie \\ yzsze

Staz pracy w SzkŃ
Podstawowej im, Jana

III Sobieskiego w

Porajowie

2 - stń od 6 -20 lat pracy

1 - długi staż pov,lyżej 20 lat ptacy

3 - krótki staZ - ao S tat p.a"y

Ocena pracy (w

okresie ostatnich

trzech lat)

3- niesumiennie wykonuje swoje obowiązki,'

wymaga stałego nadzoru ptzeŁożonego

2 - wykonuje swoje obowiązki bez zbędnej

zwłoki

1 - sumiennie, skrupulatnie i obowiązkowo

wykonuj e swoj e obowiązki

Zaangażowanie w ,"alrra"ię rudon,



Uzasadnione skargi:

Uzasadni one skargi bezpo średn ich pr zeło żonych,
pracowników pedagog iczny ch i
niepedago g iczny ch, rodziców - za każdy
przypadek uzasadnionej skargi dodawane są 2
pkt.

Kary porządkow. i av..vpri"u.*.,

3-ukaranie2razywroku

2- ukaranię 1 razwroku

1-bezkar

Gotowość do przyjmowu@
i obowiązk ów za nieobecnych pracowników:

3 - odmawiartie przyjmowania zastępstw

i obowiązk ow zanieobecnych pracowników

2 - niechętne przyjmowanie zastępstw

i obowiązk ow zanieobecnych pracowników.

1 - stała gotowość do przyjmowania zastępstw

i obowiązkow zanieobecnych pracowników

Dyspozycyjność 3 - częsta absencja powoduiąca kŃÓzność
organizowania nagłych zastępstw (pow. 60 dni

w roku)

2 - nieregulama obecnośó w pracy (od 30 do 60

dni w roku)

1 -regularna obecnośó wpracy (poniżej 30 dni

w roku)



Sytuacja majątkowa

pracownika

Jeśli wcześniej

wymienione kryteria

nie pozwolą

pracodawcy na

dokonanie wyboru,

zastosowane

zostanie kryterium

,,Sytuacja

majątkowa

pracownika'r.

Kryterium to można

zastosować tylko

wobec pracowników

wypełniających

nienagannie swoje

obowiązki.

3- dodatkowe źródło ut.r@
stosunek pracy w pełnym wymiarze lub
uprawnienia emerlalne lub własn a działalnosc
gospodarcza)

2 -trudna sytuacja ży ciowa (kwalifi kuj ąca
pracownika do grupy osób o nĄniższych
dochodach ptzy p odzia7e świadczeń z
za7<ładow e go funduszu świadczeń so cj alnych)

1-pracownik jest jedynym zywicielem rodziny

Podpis dyrektora

DY
kfu Ja,s
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