Nazwa kwalifikacji:
Oznaczenie kwalifikacji:
Numer zadania:
Kod arkusza:

Ochrona osób i mienia
Z.03
01
Z.03-01-14.01

KRYTERIA OCENIANIA
Lp.
R.1
R.1.1
R.1.2
R.1.3
R.1.4
R.1.5
R.1.6
R.1.7
R.1.8
R.1.9
R.2
R.2.1

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

R.2.2
R.2.3
R.2.4
R.2.5
R.3
R.3.1
R.3.2
R.3.3
R.3.4
R.3.5
R.3.6
R.4
R.4.1
R.4.2
R.4.3

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
Rezultat 1: Wypełniony arkusz Stan ilościowy pracowników ochrony niezbędny do
wykonania ochrony w skali miesiąca.
wpisana liczba pracowników ochrony na jednej zmianie PS-1-1osoba, P-1 – 2 osoby
wpisany czas pracy pracownika na zmianie PS-1 – 12 godzin
wpisany czas pracy pracownika na zmianie P -1 - 8 godzin
wpisana ilość zmian w ciągu doby PS-1 – 2
wpisana ilość zmian w ciągu doby P -1– 1
wpisana ilość dób w ciągu miesiąca PS-1 – 30
wpisana ilość dób w ciągu miesiąca P-1 – 21
wpisana norma ilości godzin pracy jednego pracownika w ciągu miesiąca – 168
wpisana łączna ilość pracowników ochrony niezbędna do zapewnienia obsady posterunków w skali
miesiąca, zaokrąglona do pełnych etatów w górę – 7 osób

Rezultat 2: Opracowany Harmonogram służby pracowników ochrony
wpisana ilość godzin zaplanowana w tygodniu nie przekracza 48
zachowana zasada doby pracowniczej (czas od rozpoczęcia jednej zmiany do rozpoczęcia kolejnej
zmiany nie może być krótszy niż 24 godziny)
zachowana zasada co najmniej 11 godzin przerwy w pracy pomiędzy zakończeniem jednej zmiany a
rozpoczęciem kolejnej zmiany
zachowana co najmniej jedna niedziela wolna
wpisana ilość godzin zaplanowana w miesiącu dla jednego pracownika nie przekracza miesięcznej
normy - 168 godzin

Rezultat 3: Szkic obiektu– zaznaczone usytuowanie posterunku i patrolu
zaznaczono na szkicu usytuowanie PS-1 w budynku nr 2
wrysowana zaplanowana wyznaczono trasę patrolu
trasa patrolu przechodzi wokół budynku nr 1
trasa patrolu przechodzi wokół budynku nr 3
trasa patrolu przechodzi wzdłuż ogrodzenia po jego wewnętrznej stronie
trasa patrolu rozpoczyna się i kończy w budynku nr 2

Rezultat 4: Tabela błędów – wpisane błędy występujące w notatce z legitymowania
w poz. 1 tabeli nr 1 - nie podanie godziny zdarzenia
w poz. 2 tabeli nr 1 - nie wskazanie obiektu, w którym wykonano czynność legitymowania osoby
w poz. 3 tabeli nr 1 – zamieszczenie serii i numeru dowodu osobistego

