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Załącznik do zarządzenia Nr 4/2012
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie
z dnia 3 kwietnia 2012 r.



R E G U L A M I N
szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej 
i organizowania egzaminu kończącego tę służbę 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Rzeszowie



Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Rzeszowie, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej                                 i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w Placówce.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
	ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458); 
	placówce - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rzeszowie; 
	dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3                       w Rzeszowie;
	kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika komórki organizacyjnej, w której pracownik odbywa służbę przygotowawczą;
	opiekunie – należy przez to rozumieć opiekuna dla pracownika odbywającego służbę przygotowawczą wyznaczoną przez dyrektora;
	pracowniku - należy przez to rozumieć osobę podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Rzeszowie, zobowiązaną do odbycia służby przygotowawczej.


§ 3

1.	Każdy pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zobowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem z zastrzeżeniem ust. 2.

2.	Z odbywania służby przygotowawczej zwolniony jest pracownik, który był wcześniej zatrudniony w jednostkach określonych w art. 2 ustawy na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 6 miesięcy oraz odbył służbę przygotowawczą zakończoną zdaniem egzaminu                      z wynikiem pozytywnym lub został zwolniony z obowiązku odbywania tej służby na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy.

§ 4

Nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej oraz egzaminem w placówce sprawuje dyrektor.


Rozdział 2
Zasady kierowania pracowników do służby przygotowawczej

§ 5

1.	Służba przygotowawcza trwa od 1 do 3 miesięcy i kończy się egzaminem.

2.	Służba przygotowawcza ulega przedłużeniu o okres nieobecności w pracy pracownika.

3.	Czasu nieobecności pracownika w pracy nie wlicza się do okresu odbywania służby przygotowawczej, o którym mowa w ust. 1.

4.	W szczególnych przypadkach służba przygotowawcza może zostać przedłużona                                   do 3 miesięcy lub skrócona do 1 miesiąca.

5.	Decyzję w sprawie przedłużenia lub skrócenia okresu służby przygotowawczej podejmuje dyrektor placówki, biorąc pod uwagę wiedzę i kwalifikacje pracownika niezbędne                                do wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku.

6. Na umotywowany wniosek kierownika komórki organizacyjnej lub opiekuna dyrektor                         może zwolnić z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza                      i umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych.

7. Zwolnienie z odbywania służby przygotowawczej nie zwalnia a obowiązku zdania egzaminu.

§ 6

Kierownik komórki organizacyjnej lub opiekun, nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca 
i nie później niż przed upływem 2 miesiąca od zatrudnienia pracownika:
	uznaje za potrzebne skierowanie zatrudnionego pracownika do służby przygotowawczej                     i sporządza opinię, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy, w której określa poziom przygotowania pracownika do wykonywania obowiązków na danym stanowisku                            oraz proponuje długość okresu służby pracowniczej (Załącznik Nr 1) albo
	składa umotywowany wniosek o zwolnienie zatrudnionego pracownika z odbywania służby przygotowawczej w trybie art. 19 ust. 5 ustawy (Załącznik Nr 2).


	Opinię lub wniosek, o którym mowa w ust. 1 kierownik komórki organizacyjnej lub opiekun przekazuje Dyrektorowi.


§ 7

	Po otrzymaniu opinii lub wniosku, o których mowa w § 6 ust. 1, Dyrektor podejmuje 
decyzję:

	o skierowaniu pracownika do służby przygotowawczej oraz jej zakresie i czasie trwania                     nie dłuższym niż trzy miesiące (Załącznik Nr 3) lub
	o zwolnieniu pracownika z obowiązku odbycia służby przygotowawczej (Załącznik Nr 4).


	Podjętą decyzję przekazuje niezwłocznie pracownikowi i opiekunowi lub kierownikowi komórki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony.



Rozdział 2
Służba przygotowawcza

§ 8

Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika                      do należytego wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku pracy.

	W okresie odbywania służby przygotowawczej pracownik zobowiązany jest w szczególności do:

	zapoznania się ze strukturą organizacyjną placówki;
	zapoznania się z aktami prawnymi obowiązującymi w placówce;
	zapoznania się z:

	ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,                      poz. 1591 z późn. zm.);

ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,   poz. 1458);
	ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.                      z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256,                       poz. 2572 z późn. zm.);
ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97,                       poz. 674);
ustawą z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49,                   poz. 463);
	ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94);
ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93);
ustawą z dnia 12 marca 2004 r. – o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,                       poz. 1362);
ustawą z dnia 16 czerwca 1966 r. – o postępowaniu egzekucyjnym w administracji               (Dz. U.  z 2005 r., Nr 229, poz. 1954);
ustawą z dnia 13 października 1998 r. – o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.               z 2009 r., Nr 205, poz. 1585);
ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. – o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U.  z 2009 r., Nr 153, poz. 1227);
ustawą z dnia 4 marca 1994 r. – o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U.  z 1996 r., Nr 70, poz. 335);
ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. – o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym                                 dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080);
rozporządzenia wykonawcze do Ustawy o Systemie Oświaty i Karty Nauczyciela.

	nabycia umiejętności przygotowywania dokumentów urzędowych;
	zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji niezbędnej na zajmowanym stanowisku;
	w przypadku, gdy stanowisko pracy związane jest ze współpracą z innymi stanowiskami                 w placówce - zapoznanie się z zakresem zadań realizowanych na tych stanowiskach;
	w przypadku, gdy stanowisko pracy związane jest ze współpracą z innymi jednostkami organizacyjnymi - zapoznanie się ze strukturą organizacyjną tych jednostek oraz zakresem spraw w nich załatwianych. 


§ 9

Po zakończeniu służby przygotowawczej kierownik komórki organizacyjnej lub opiekun, sporządza pisemną opinię o przebiegu pracy, praktykach, sposobie wywiązywania się powierzonych zadań w trakcie odbywania przez pracownika służby przygotowawczej.

Dyrektor placówki biorąc pod uwagę opinię, o której mowa w ust. 1, podejmuje decyzję 
o dopuszczeniu pracownika do egzaminu lub o przedłużeniu służby przygotowawczej 
z zastrzeżeniem § 6 ust. 4.

W przypadku przedłużenia okresu służby przygotowawczej termin egzaminu                                 ulega odpowiedniemu przesunięciu. 


Rozdział 4
Egzamin kończący służbę przygotowawczą

§ 10

Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.

	Egzamin składają także osoby zwolnione od odbycia służby przygotowawczej.


	Egzamin składany jest przed komisją egzaminacyjną, powołaną w drodze zarządzenia dyrektora.


	W skład komisji wchodzą trzy osoby, w tym dyrektor placówki, jako jej przewodniczący.


	Komisja podejmuje decyzje kolegialnie, przy czym w przypadku równej liczby głosów rozstrzygający głos przypada przewodniczącemu komisji. 


	Egzamin przeprowadza się w pomieszczeniu zamkniętym przy udziale wyłącznie członków komisji oraz egzaminowanego pracownika. 


	Komisja działa do czasu ustalenia wyniku egzaminu.


§ 11

Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej.

	Komisja opracowuje pytania egzaminacyjne, ustala maksymalną liczbę punktów za każde pytanie i ustala wynik egzaminu.


§ 12

Egzamin pisemny składa się z 10 pytań, w tym 6 pytań testowych jednokrotnego wyboru                  oraz 4 pytań opisowych.

	Egzamin pisemny trwa 30 minut.


	Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie przez zdającego co najmniej 60 % punktów możliwych do uzyskania.


	Zdającemu przysługuje prawo zapoznania się z ocenionym testem. Udostępnienie dokumentu odbywa się w obecności co najmniej jednego członka komisji.


§ 13

Komisja niezwłocznie po przeprowadzeniu egzaminu, tego samego dnia przystępuje                          do sprawdzenia i oceny.

	Komisja oblicza punkty za egzamin i ustala procentową wartość punktów uzyskanych                      przez kandydata w stosunku do maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania                            za egzamin.


	Do ustalenia oceny ostatecznej stosuje się następującą skalę sumując wyniki egzaminu:

	ocena dostateczna (60-75 %),
	ocena dobra (76 -85 %),
	ocena bardzo dobra (86-100 %).


	Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej (Załącznik Nr 5).


	Do protokołu załącza się test pisemny wraz z odpowiedziami pracownika.


§ 14

Pracownika informuje się o wyniku egzaminu niezwłocznie po ustaleniu wyniku. 

	Pracownikowi, który zaliczył egzamin pozytywnie dyrektor wystawia w dwóch egzemplarzach zaświadczenie o złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym. Jeden egzemplarz zaświadczenia wręcza się pracownikowi, a drugi włącza do akt osobowych pracownika wraz z dokumentacją przebiegu służby przygotowawczej. Wzór zaświadczenia stanowi (Załącznik Nr 6). 


§ 15

Uzyskanie przez pracownika pozytywnej oceny z egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

	Przed podpisaniem nowej umowy o pracę, pracownik w obecności dyrektora składa ślubowanie o następującej treści: „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służył państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”. Do treści ślubowania mogą być dodane słowa:                           „Tak mi dopomóż Bóg”. Złożenie ślubowania pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem (Załącznik Nr 7).







Rozdział 3
Postanowienia końcowe

§ 16

Pracownik, który nie uzyskał z egzaminu wyniku pozytywnego, nie ma możliwości powtórnego przystąpienia do egzaminu, co skutkuje nie przedłużeniem umowy o pracę.

	Dokumentacja dotycząca służby przygotowawczej i protokół z egzaminu przechowywane są                        w sekretariacie placówki. 











































Załącznik Nr 1
do Regulaminu



Opinia kierownika komórki organizacyjnej lub opiekuna
w sprawie okresu służby przygotowawczej




Rzeszów, dnia ………………......................


……………….....………….........................
  imię i nazwisko kierownika lub opiekuna

......................................................................
                stanowisko służbowe




Pan(i)

……………….......................................
Dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3
w Rzeszowie


Na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu w sprawie przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę, informuję, 
że Pan/i ......................................................, posiada dostateczny / dobry /                    bardzo dobry poziom przygotowania do wykonywania obowiązków na stanowisku ..........................................................
W związku z tym proponuję odbycie służby przygotowawczej przez okres                    1 miesiąca / 2 / 3 miesięcy.


……………………………
           podpis kierownika/opiekuna








Załącznik Nr 2
do Regulaminu



Wniosek kierownika komórki organizacyjnej lub opiekuna
w sprawie zwolnienia od służby przygotowawczej




Rzeszów, dnia …………....……........


………………………..............…..................
   imię i nazwisko kierownika lub opiekuna

........................................................................
                  stanowisko służbowe




Pan(i)

..............................................................
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3
w Rzeszowie


Na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu w sprawie przeprowadzania służby
przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę, wnioskuję                       o zwolnienie Pana/i .............................................., z obowiązku odbycia służby przygotowawczej, ponieważ wymieniony/a osoba posiada bardzo dobry poziom przygotowania do wykonywania obowiązków na stanowisku .......................................

Uzasadnienie:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



								........................................................
                podpis kierownika/opiekuna
Załącznik Nr 3
do Regulaminu




D E C Y Z J A
o skierowaniu do służby przygotowawczej



Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz § 7 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu w sprawie przeprowadzania służby przygotowawczej                         i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

- k i e r u j ę -

Panią/Pana ................................................................. do odbycia służby przygotowawczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  Nr 3 w Rzeszowie przez okres 1 / 2 / 3 miesięcy tj.  od dnia ....................................... do dnia ........................................

Zakres służby przygotowawczej obejmuje przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiązków na stanowisku urzędniczym / kierowniczym stanowisku urzędniczym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Rzeszowie.




…………………………………...
               podpis dyrektora












Otrzymują:
- Adresat
- Kierownik komórki organizacyjnej
- a/a
Załącznik Nr 4
do Regulaminu




D E C Y Z J A
o zwolnieniu z obowiązku odbycia służby przygotowawczej



Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych oraz § 7 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu w sprawie przeprowadzania służby przygotowawczej                      i organizowania egzaminu kończącego tę służbę, po przeanalizowaniu wniosku kierownika komórki organizacyjnej lub opiekuna ……………………………….

- z w a l n i a m -

Panią / Pana .................................................. z obowiązku odbycia służby przygotowawczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Rzeszowie.
Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana do złożenia wymaganego egzaminu,               nie później niż do dnia ...........................................






…………………………………...
              podpis dyrektora













Otrzymują:
- Adresat
- Kierownik komórki organizacyjnej
- a/a
Załącznik Nr 5
do Regulaminu




P R O T O K Ó Ł
z przeprowadzonego egzaminu kończącego służbę
przygotowawczą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Rzeszowie


..........................................................................................................................................................
imię i nazwisko pracownika

	..........................................................................................................................................................

nazwę stanowiska pracy

	..........................................................................................................................................................

data odbycia egzaminu

Skład komisji egzaminacyjnej:

	…………………………………………………


	…………………………………………………


	…………………………………………………



	Wyniki poszczególnych części egzaminu:


uzyskano ……. punktów na ………. możliwych, co stanowi ……. %,

	Komisja stwierdza, że Pan/i ……………………………………………..


	zdał/a egzamin kończący służbę przygotowawczą, z oceną …………………………......


	nie zdał/a egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.


	Do protokołu załącza się:

	test z egzaminu pisemnego wraz z odpowiedziami pracownika.





Członkowie komisji egzaminacyjnej:

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..
Załącznik Nr 6
do Regulaminu




Z A Ś W I A D C Z E N I E
o złożeniu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
pracownika samorządowego na stanowisku urzędniczym



Niniejszym zaświadcza się, że

Pani/Pan

.....................................................................


złożył w dniu ............................

z wynikiem pozytywnym – oceną .................................

egzamin, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                            o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), przed komisją egzaminacyjną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Rzeszowie.





        ………………………………………
                           pieczęć i podpis dyrektora
















Załącznik Nr 7
do Regulaminu




AKT ŚLUBOWANIA 



.......................................................		                           Rzeszów, dnia ......................................
             (imię i nazwisko)



Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) przystępując do wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku urzędniczym / kierowniczym stanowisku urzędniczym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3                  w Rzeszowie

- ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE -


że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie 
samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”.
Można dodać słowa: „Tak Mi dopomóż Bóg”.






................................................................			  ................................................................
   (podpis przyjmującego ślubowanie)				       (podpis pracownika)













