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Przepisy przejściowe – UFZO – art. 123
1. Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela,
wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się
przepisy dotychczasowe.
2. Oceny pracy nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego
dokonuje się po raz pierwszy na zasadach określonych w art. 6a ustawy
zmienianej w art. 76 (KN), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do
dnia 31 sierpnia 2021 r. , a jeżeli nauczyciel w tym okresie rozpocznie staż
na kolejny stopień awansu zawodowego – po zakończeniu tego stażu.
3. Oceny pracy nauczyciela dyplomowanego, który w dniu 1 września
2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od
dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, dokonuje się po raz
pierwszy na zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 76
(KN), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 30 czerwca 2020 r.

Art. 133. (UFZO)1. Dodatek za wyróżniającą pracę w wysokości określonej w
art. 33a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, po raz pierwszy przysługuje od dnia1 września 2022 r.
2. W okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. dodatek
za wyróżniającą pracę dla nauczyciela dyplomowanego zatrudnionego w
pełnym wymiarze zajęć ustala się w wysokości:
1) od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. – 3%, (87zł)
2) od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. – 6% (174zł)
– kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.
3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje nauczycielowi
dyplomowanemu legitymującemu się co najmniej trzyletnim okresem pracy
w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz
wyróżniającą oceną pracy dokonaną na zasadach określonych w art. 6a
ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Zmiany w awansie zawodowym w 2018 r.

Rozdział 3a – art. 9a-9i KN
zmiany wchodzą w życie 1 września 2018 r.

Warunki nadania nauczycielowi kolejnego
stopnia awansu zawodowego
• spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1
oraz ust. 2 i 3,
art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:
1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub
ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego
są to wystarczające kwalifikacje;
2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.
• odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1–3, zakończonego co najmniej dobrą
oceną pracy,
oraz:
1)w przypadku nauczyciela stażysty – zdanie egzaminu przed komisją
egzaminacyjną;
2)w przypadku nauczyciela kontraktowego – zdanie egzaminu przed komisją
egzaminacyjną;
3)w przypadku nauczyciela mianowanego – uzyskanie akceptacji komisji
kwalifikacyjnej

Ocena pracy nauczyciela – art. 6a
1. Praca nauczyciela podlega ocenie. Oceny pracy n-la dokonuje się:
1) po zakończeniu stażu na stopień n-la kontraktowego, n-la
mianowanego i n-la dyplomowanego;
2) po zakończeniu dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9g ust. 8;
3) co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia n-la
kontraktowego, n-la mianowanego i n-la dyplomowanego.
1a. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, upływa w okresie
odbywania przez n-la kontraktowego lub n-la mianowanego stażu na kolejny
stopień awansu zawodowego, oceny pracy dokonuje się po zakończeniu tego
stażu.
1b. W razie usprawiedliwionej nieobecności n-la w pracy, trwającej dłużej niż 3
miesiące, termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ulega przedłużeniu o czas tej
nieobecności.
1c. W przypadku zmiany miejsca zatrudnienia n-la ocena pracy jest dokonywana
nie wcześniej niż po upływie roku od dnia podjęcia pracy w danej szkole, a
termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ulega odpowiednio przedłużeniu.

Ocena pracy nauczyciela – art. 6a
1d. Ocena pracy n-la kontraktowego, n-la mianowanego n-la dyplomowanego
może być także dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie
roku od dokonania oceny poprzedniej, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na
wniosek:
1) nauczyciela;
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli
placówek doskonalenia nauczycieli - kuratora oświaty;
3) organu prowadzącego szkołę;
4) rady szkoły;
5)rady rodziców.

1e. Kryteria oceny pracy nauczyciela dotyczą stopnia realizacji obowiązków
określonych w:
art. 6
Nauczyciel obowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem
oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i
opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
3a) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły;
4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i
szacunku dla każdego człowieka;
5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich
zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych
narodów, ras i światopoglądów.

1e cd.
art. 42 ust. 2 (KN)
1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie
może przekraczać 40 godzin na tydzień.
2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego
wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w
wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo
ust. 7;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym
zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i
zainteresowania uczniów;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć,
samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
2d. W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel
nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.

1e cd.
oraz w art. 5 ustawy – Prawo oświatowe
Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich
zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności
osobistej ucznia
i obejmują wszystkie obszary działalności szkoły odpowiednio do posiadanego
stopnia awansu zawodowego.
1f. Kryteria oceny pracy dyrektora szkoły dotyczą stopnia realizacji
obowiązków określonych w:
• art. 6 i art. 7
• oraz w art. 68 ust. 1, 5 i 6 ustawy – Prawo oświatowe,
• a w przypadku realizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych – także obowiązków określonych w art. 42
ust. 2 oraz w art. 5 UPO.
1g. Na ocenę pracy nauczyciela i dyrektora szkoły nie mogą mieć wpływu jego
przekonania religijne i poglądy polityczne, a także odmowa wykonania przez
niego polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego
przekonania, że wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia albo
dobrem publicznym.

Termin dokonania oceny pracy nauczyciela – art. 6a
2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w
okresie
nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku,
a w przypadku oceny pracy dokonywanej z własnej inicjatywy oraz w
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 – w okresie nie dłuższym niż 3
miesiące od dnia powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu
dokonywania oceny jego pracy.
2a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, (po zakończeniu
stażu) dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela
w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania,
o którym mowa w art. 9c ust. 3.
2b. Do okresów, o których mowa w ust. 2 i 2a, nie wlicza się
• okresów usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej
dłużej niż 14 dni,
• oraz okresów ferii szkolnych wynikających z przepisów w sprawie
organizacji roku szkolnego,
• a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nie są
przewidziane ferie szkolne – okresów urlopu wypoczynkowego trwającego
nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych.

Zasięganie opinii – art. 6a
5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej
dokonywaniu:
1) zasięga opinii rady rodziców, z wyjątkiem szkół i placówek, w
których nie tworzy się rad rodziców;
2) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego –
zasięga opinii opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela
za okres stażu;
3) może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego;
4) na wniosek nauczyciela zasięga, a z własnej inicjatywy może
zasięgnąć opinii właściwego doradcy metodycznego na temat
pracy nauczyciela, a w przypadku braku takiej możliwości – opinii
innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, a w
przypadku nauczyciela publicznego kolegium pracowników służb
społecznych – opinii opiekuna naukowo-dydaktycznego.
5a. Rada rodziców przedstawia pisemną opinię w terminie 14 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy
nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii przez radę rodziców nie
wstrzymuje dokonywania oceny pracy.

Przypadki nietypowe – art.6a
5c. W przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem,
oceny pracy nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze i sprawującego
w tej szkole nadzór pedagogiczny dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z
organem sprawującym nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek
doskonalenia nauczycieli - w porozumieniu z kuratorem oświaty.
5d. W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć na podstawie art. 22 ust. l oceny pracy nauczyciela dokonuje
dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem
szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć.
5e. W przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 3, ( w kilku szkołach łącznie więcej
niż ½ etatu) oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu na kolejny stopień
awansu zawodowego dokonuje dyrektor szkoły wyznaczony przez organ
sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z dyrektorami szkół, w których
nauczyciel odbywał staż.
5f. Oceny pracy nauczyciela, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego
dokonuje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu oceny
pracy dokonanej przez dyrektora właściwej placówki doskonalenia nauczycieli, w
zakresie dotyczącym wykonywania zadań doradcy metodycznego.

Ocena pracy dyrektora – art. 6a
6. Oceny pracy
• dyrektora szkoły,
• nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora
szkoły,
• oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez
okres co najmniej 6 miesięcy
dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z
organem prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy organ prowadzący szkołę
jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny – oceny
dokonuje ten organ. W przypadku placówek doskonalenia nauczycieli, oceny
pracy dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli …. dokonuje kurator
oświaty w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.
7. Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły,
nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora
szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły
przez okres co najmniej 6 miesięcy po zasięgnięciu opinii
• rady szkoły
• i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole.
7a. Do oceny pracy, o której mowa w ust. 6, przepisy ust. 2–2b (czas
dokonywania oceny 3 miesiące) stosuje się odpowiednio.

Odwołanie od ustalonej oceny pracy – art.6a
ust. 9
Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,
przysługuje:
1) nauczycielowi – prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora
szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, a w
przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – prawo wniesienia
odwołania, za pośrednictwem dyrektora placówki, do kuratora oświaty;
2) dyrektorowi szkoły, […] oraz nauczycielowi pełniącemu w zastępstwie
obowiązki dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli przez okres co
najmniej 6 miesięcy – prawo złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny
jego pracy do organu, który tę ocenę ustalił.

Zespół oceniający – art. 6a
10. Odwołanie albo wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy rozpatruje
zespół oceniający powołany przez organ, o którym mowa w ust. 9
10a. Organ, o którym mowa w ust. 9 . w terminie 30 dni od dnia otrzymania
odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy, po rozpatrzeniu
odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy przez zespół
oceniający:
1)podtrzymuje ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ,
o którym mowa w ust. 6,
2) albo uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ,
o którym mowa w ust. 6, oraz ustala nową ocenę pracy nauczyciela, albo
3)uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ, o którym
mowa w ust. 6, oraz przekazuje sprawę do ponownego ustalenia oceny
pracy, jeżeli ocena pracy została dokonana z naruszeniem prawa.
10b. Ocena pracy ustalona przez organ, o którym mowa w ust. 9, w wyniku
odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy jest sporządzana
w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie.
10c. Ocena pracy ustalona przez organ, o którym mowa w ust. 9, jest
ostateczna.

Kryteria i wskaźniki – art. 6a
12. Minister właściwy (…) określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli
zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w
karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz
szczegółowy tryb postępowania odwoławczego, (…) .
14. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz
zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi
organizacji związkowych reprezentatywnych (…) które przedstawiły dyrektorowi
szkoły informację, o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o związkach
zawodowych, ustala regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli,
odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz
uwzględniające specyfikę pracy w danej szkole.
15. W przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem,
regulamin, (…) ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem
zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór
pedagogiczny (…)

Kryteria i wskaźniki – art. 6a
16. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organami
prowadzącymi szkoły, a w przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest
jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny - ten organ, po
zasięgnięciu opinii organizacji związkowych (…) ustala regulamin
określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół, (…) odnoszące się do
poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 12, oraz uwzględniające
specyfikę pracy w szkołach, w których dany organ sprawuje nadzór.
17. W przypadku placówek doskonalenia nauczycieli, regulamin
określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów placówek doskonalenia
nauczycieli (…) ustala kurator oświaty w porozumieniu z organami
prowadzącymi placówki doskonalenia nauczycieli, po zasięgnięciu opinii
organizacji związkowych (…)
18. Jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny, (…) nie uzyska
porozumienia z organem prowadzącym szkołę (…) w sprawie regulaminu,
o którym mowa w ust. 16 i l 7, regulamin ten ustala odpowiednio organ
sprawujący nadzór pedagogiczny albo kurator oświaty.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania
oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie
oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu
oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

Rozporządzenia z dnia 29 maja 2018r.

§ 2. 1. Kryteria oceny pracy nauczyciela stażysty
obejmują:
1)
2)
3)

4)

5)

poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;
znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o Prawach
Dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526), ich
realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z
poszanowaniem jego godności osobistej;
wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego, w jego
rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa
ucznia w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego;
kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości
posiadanych praw oraz postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej,
w tym przez własny przykład nauczyciela;

6) współpracę z innymi nauczycielami;
7) przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz
wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, w której nauczyciel
jest zatrudniony;
8) poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną
pracą, w tym w ramach doskonalenia zawodowego;
9) współpracę z rodzicami. (nie dotyczy bibliotek, szkół dla dorosłych, placówek
doskonalenia n-li)

§ 3. 1. Kryteria oceny pracy nauczyciela kontraktowego:
Stażysta +
1) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły
i zajmowanego stanowiska, z wykorzystaniem metod aktywizujących
ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych
do specyfiki prowadzonych zajęć;
2) diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy
z uczniem;
3) analizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej
analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno–wychowawczego
i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy;
4) wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku
doskonalenia zawodowego;
5) realizowanie innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
Karty Nauczyciela, w tym udział w przeprowadzaniu egzaminów, o których
mowa w art. 42 ust. 2b pkt 2 Karty Nauczyciela.

§ 4. 1. Kryteria oceny pracy nauczyciela mianowanego:
Stażysta + kontraktowy +
1) podejmowanie
innowacyjnych
rozwiązań
organizacyjnych,
programowych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
2) pobudzanie inicjatyw uczniów przez inspirowanie ich do działań w
szkole i środowisku pozaszkolnym oraz sprawowanie opieki nad
uczniami podejmującymi te inicjatywy; (nie dotyczy bibliotek, szkół dla
dorosłych, placówek doskonalenia n-li)
3) prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub
rodziców;
4) wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku
doskonalenia zawodowego do doskonalenia własnej pracy oraz pracy
szkoły;
5) realizowanie powierzonych funkcji lub innych zadań zleconych przez
dyrektora szkoły.

§ 5. Kryteria oceny pracy nauczyciela dyplomowanego:
Stażysta + kontraktowy + mianowany +
1) ewaluację własnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz
wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia własnej pracy i pracy szkoły;
2) efektywne realizowanie zadań na rzecz ucznia we współpracy z
podmiotami zewnętrznymi;
3) dwa z poniższych kryteriów, wskazane przez nauczyciela:
a)

opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania,
programów wychowawczo-profilaktycznych lub innych programów
wynikających ze specyfiki szkoły lub zajmowanego stanowiska, z
uwzględnieniem potrzeb uczniów,
b) upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych, w szczególności
przygotowanie autorskiej publikacji z zakresu oświaty,
c) przeprowadzenie ewaluacji działań wynikających z pełnionej funkcji lub
zadań związanych z oświatą realizowanych poza szkołą oraz
wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy szkoły,
d) współpracę z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją
egzaminacyjną, w szczególności w charakterze egzaminatora, autora zadań
lub recenzenta, placówkami doskonalenia nauczycieli lub szkołami
wyższymi w zakresie opieki nad studentami odbywającymi praktyki
pedagogiczne.

Kryteria oceny pracy nauczyciela stażysty/kontraktowego/mianowanego,
dokonywanej po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela
kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego, obejmują także stopień
realizacji planu rozwoju zawodowego.
§ 6. 1. Ocenę pracy nauczyciela ustala się po ustaleniu poziomu spełniania
wszystkich kryteriów oceny pracy określonych dla danego stopnia awansu
zawodowego, z zastosowaniem wskaźników oceny pracy określonych w
regulaminie, o którym mowa w art. 6a ust. 14 Karty Nauczyciela.
2. W przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy na
poziomie:

1) 95% i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;
2) 80% i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;
3) 55% i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;
4) poniżej 55% – nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną.

§ 7. 1. W przypadku dokonywania oceny pracy nauczyciela z inicjatywy
dyrektora szkoły lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli – kuratora
oświaty, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców, dyrektor
szkoły niezwłocznie powiadamia nauczyciela, w formie pisemnej,
o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy.
2. Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 5 pkt 2–4 Karty Nauczyciela,
są wyrażane w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy. Opinia zawiera uzasadnienie.
§ 8. 1. Na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu go z projektem oceny pracy
i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel
wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.
2. Uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy nauczyciel może również
zgłosić w formie pisemnej, w terminie 5 dni roboczych od dnia zapoznania go
z projektem oceny.

§ 9.2. Karta oceny pracy zawiera:
(…)
9) uzasadnienie oceny pracy obejmujące odniesienie się do poziomu
spełnienia przez nauczyciela poszczególnych kryteriów oceny pracy;
(…)

Odwołanie od oceny
§ 10. 1. Dyrektor szkoły przekazuje odwołanie od oceny pracy
nauczyciela do organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli – do
kuratora oświaty, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
odwołania. Dyrektor szkoły dołącza pisemne odniesienie się do
zarzutów podniesionych w odwołaniu oraz regulamin, o którym mowa
w art. 6a ust. 14 Karty Nauczyciela.

8. Rozstrzygnięcia zespołu oceniającego są podejmowane zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3
członków zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego zespołu.

§ 12. 1. Kryteria oceny pracy dyrektora szkoły obejmują:
1) organizowanie pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa;
2) planowanie i organizowanie pracy rady pedagogicznej, realizowanie zadań
zgodnie z uchwałami stanowiącymi rady pedagogicznej i rady szkoły, o ile
organy te działają, a także zgodnie z rozstrzygnięciami organu
sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego szkołę;
3) współdziałanie z innymi organami szkoły oraz zapewnienie efektywnego
przepływu informacji pomiędzy tymi organami;

4) prawidłowość prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej lub innej
dokumentacji dotyczącej realizowania zadań statutowych szkoły;
5) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych oraz zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

6) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

7) wdrażanie działań zapewniających podnoszenie jakości pracy szkoły;
8) zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizację
zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

9) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole oraz
tworzenie warunków do działań prozdrowotnych;
10) tworzenie warunków do respektowania praw dziecka i praw ucznia, w tym
praw ucznia niepełnosprawnego, upowszechnianie wiedzy o tych prawach,
podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju uczniów,
w tym uczniów niepełnosprawnych, oraz tworzenie warunków do
aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i środowiska
pozaszkolnego;

11) wspieranie nauczycieli w rozwoju i doskonaleniu zawodowym;
12) doskonalenie własnych kompetencji kierowniczych;
13) współpracę ze środowiskiem lokalnym i partnerami społecznymi oraz
budowanie pozytywnego wizerunku szkoły;
14) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi
oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł;
15) prawidłowość wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
w stosunku do pracowników szkoły, w tym dokonywania oceny ich pracy.
A także kryteria:

Dyrektor realizujący zajęcia ….

Dyrektor nie realizujący zajęć ….

§ 4 ust. 1 pkt 1–4 albo § 5, § 2 ust. 1 pkt 3 i 5 oraz § 4 ust. 1 pkt
w zależności od posiadanego 2, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2
stopnia awansu zawodowego

Propozycja zapisów i narzędzia do oceny pracy
nauczyciela

Materiał roboczy - wypracowany przez uczestników szkoleń OSKKO
na podstawie projektu rozp. MEN z dnia 19 marca 2018r.

Przykładowe wskaźniki:
• Zna i realizuje podstawę programową
• Dokonuje wyboru metod adekwatnych do zaplanowanych celów
• Skutecznie przekazuje wiedzę i umiejętności
• Integruje zespół klasowy
• Organizuje pomoc uczniom w trudnej sytuacji
• Systematycznie prowadzi dokumentację
• Stosuje motywujący sposób oceniania
• Uczestniczy w pracach zespołów szkolnych
• Prezentuje kulturę osobistą
• Przestrzega regulaminów obowiązujących w szkole
• Dokonuje ewaluacji własnej pracy
• Uwzględnia wnioski z ewaluacji do doskonalenia własnej pracy
• Prowadzi zajęcia otwarte dla nauczycieli
• Omawia zajęcia otwarte i przedstawia wnioski do dalszej pracy
• Pozyskuje podmioty zewnętrzne do działań na rzecz ucznia
• Pełni funkcję egzaminatora OKE

Kryteria oceny pracy nauczyciela stażysty

Kryterium oceny stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego

Ustalenie oceny pracy nauczyciela
1.

Zamiana oceny literowej na wartość liczbową. Do kolumny 3 tabeli należy wpisać liczby odpowiadające ocenom
literowym przydzielonym kryteriom według poniższego klucza:
A-6
B-5
C-4
D-3
E-2
F-1

Lp. Kryterium obejmuje:

1

2

Wartość
liczbowa
oceny
literowej
3

1. poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2. dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i
opieki
Suma wag i suma wartości liczbowej dla nauczyciela stażysty

22.

Waga
4

Wartość liczbowa
oceny uwzgl.
wagę kryterium
5

1
1
9

Ocena stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego
Suma wag i suma wartości liczbowej ogółem
(suma wiersza podsumowującego dla danego stopnia awansu i wiersza 22)

2.

3.
4.
5.

Wyliczenie wartości liczbowej oceny uwzględniające wagę kryterium. Aby uzyskać wartość liczbową oceny
uwzględniającą wagę kryterium, należy dokonać przemnożenia wartości wagi (kolumna 4) przez wartość liczbową
oceny literowej (kolumna 3) i wynik umieścić w kolumnie 5. Analogiczne działanie należy wykonać w przypadku oceny
stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego - wiersz 22.
Kolumny 4 i 5 należy zsumować i wynik umieścić w zaznaczonym polu.
Wyliczenie końcowej oceny liczbowej. Aby uzyskać końcową ocenę liczbową należy podzielić sumę wartości liczbowej
(z kolumny 5) przez sumę wartości wag ( z kolumny 4).
Wyliczenie całkowitej oceny liczbowej uwzględniającej ocenę realizacji planu rozwoju zawodowego. Aby uzyskać
całkowitą ocenę liczbową należy podzielić sumę wartości liczbowej (z kolumny 5) przez sumę wartości wag ( z kolumny
4) z wiersza ogółem (ostatniego).

6. Zamiana końcowej oceny liczbowej na ocenę zgodną z art. 6a
ust. 1d Karty Nauczyciela:

Końcowa ocena
liczbowa

Ocena

Poziom spełnienia kryteriów
oceny

6,00 - 5,7

wyróżniająca

95% i powyżej

5,69 - 4,8

bardzo dobra

80% i powyżej

3,3 - 4,79

Dobra

55% i powyżej

0 - 3,29

negatywna

poniżej55%

Wagi kryteriów oceny:

Stażysta

Ilość
Waga
kryteriów kryterium
1
9

Suma
wag
9

Kontraktowy

1,8

5

9

Mianowany

3,6

5

18

9

4

36

dyplomowany

Dziękuję za uwagę.
Grażyna Raźniewska

