
Procedury oceny pracy nauczycieli
w  Zespole Szkół Technicznych im płk. Gwidona Langera  

w  Cieszynie

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz.1189 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59, 949).
3. Rozporządzenia MEN z dnia 29 maja  2018 r. 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 ( Dz.U z 2018r. Poz.1133). 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 28 grudnia 2018r. Zmieniające  rozporządzenie 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(Dz.U. Z 2019 poz.5). 

5. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz.1658)
6. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., 

poz.1611).
7. Rozporządzenie MEN z dnia  01  marca 2013 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 

nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).
8. Statut Zespołu Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera  w Cieszynie..

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1
Przedmiot i cel Regulaminu

1. Procedury oceny pracy nauczyciela określają sposób i tryb dokonywania oceny pracy
pracowników  Zespołu  Szkół  Technicznych  im.  płk.  Gwidona  Langera  w  Cieszynie
zatrudnionych na stanowiskach pedagogicznych.

2. Ocenie  podlegają,  na zasadach  określonych  w procedurach,  wszyscy  pracownicy
pedagogiczni   zatrudnieni  w  szkole  niezależnie  od  formy  nawiązania  stosunku  pracy  z
pracodawcą i  wymiarem realizowanych godzin  w ramach pensum na danym stanowisku
pedagogicznym.

3. Celem przeprowadzania oceny pracy pracowników pedagogicznych w szkole jest:

1) zwiększenie  efektywności  pracy  i  jej  jakości  poprzez  wymianę  informacji  pomiędzy
oceniającym a ocenianym na temat realizacji obowiązków określonych w art. 6 i art. 42
ust. 2 KN oraz w art. 5 ustawy - Prawo oświatowe oraz zadań statutowych szkoły;

2) motywowanie pracowników do zwiększonego wysiłku;

3) ustalenie obszarów kompetencji, które wymagają doskonalenia, między innymi poprzez
wymianę informacji pomiędzy oceniającym a ocenianym na temat poziomu wykonywania
obowiązków;

4) zebranie informacji potrzebnych do planowania doskonalenia zawodowego nauczyciela;

5) kształtowanie  właściwych  postaw  pracowników,  w  szczególności  z  zakresu  etyki
zawodowej nauczyciela;

6) zastąpienia subiektywnych, przypadkowych opinii obiektywnymi kryteriami oceny;

7) dostarczenie informacji zwrotnej nauczycielowi o jakości jego pracy.
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4. Procedury oceny pracy pracownika pedagogicznego stanowi podstawę do podejmowania
decyzji kadrowych, a w szczególności:

1) podwyższania wynagrodzenia w formie dodatku za wyróżniającą się pracę – dotyczy
nauczycieli  dyplomowanych  z  co  najmniej  3  –  letnim  stażem  od  uzyskania  stopnia
nauczyciela dyplomowanego;

2) przyznawania  dodatku  motywacyjnego,  na  zasadach  określonych  w  Regulaminie
przyznawania dodatków motywacyjnych w Zespole Szkół Technicznych im. płk. Gwidona
Langera w Cieszynie;

3) przyznawania nagród i wyróżnień;
4) wyboru nauczyciela do zwolnienia w przypadku braku możliwości dalszego zatrudniania;
5) przygotowania wewnątrzszkolnego planu doskonalenia nauczycieli.

§ 2
Podstawowe pojęcia

1. Ilekroć w Procedurach jest mowa o:

1) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. płk. 
Gwidona Langera w Cieszynie;

2) radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców w Zespole Szkół 
Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie;

3) stopniu awansu zawodowego – należy przez to rozumieć odpowiednio stopień awansu
zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego;

4) stażu zawodowym – należy przez to rozumieć okres wskazany w KN w celu realizacji
planu rozwoju zawodowego, właściwy dla danego stopnia awansu zawodowego o który
ubiega się nauczy;

5) opiekunie stażu – nauczyciel mianowany lub dyplomowany przydzielony przez dyrektora 
w celu pomocy nauczycielowi odbywającemu staż na stopień nauczyciela kontraktowego
lub mianowanego.

6) pracownik  pedagogiczny  –  nauczyciele,  wychowawcy,  specjaliści,  pedagodzy
podlegający ocenie pracy. 

Rozdział 2
Tryb dokonywania oceny pracy

                                                                                   § 3
                                                                    Terminy oceny pracy

1. Ocenie pracy podlegają wszyscy pracownicy Zespołu  Szkół Technicznych im. płk.
Gwidona  Langera  w  Cieszynie  zatrudnieni  na  stanowiskach  pedagogicznych  w  poniżej
określonych terminach:

1) po  zakończeniu  stażu  na  stopień  nauczyciela  kontraktowego,  mianowanego  lub
dyplomowanego w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania  
z  realizacji  planu  rozwoju  zawodowego,  a  w  przypadku  nauczyciela  stażysty,
nauczyciela kontraktowego i mianowanego dodatkowo dołączonej w tym terminie opinii
opiekuna stażu o dorobku zawodowym za okres stażu;

2) co  3  lata  pracy  w  szkole  od  dnia  uzyskania  stopnia  nauczyciela  kontraktowego,
mianowanego lub dyplomowanego;
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3) w terminie 3 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku o dokonanie oceny pracy nauczyciela
od samego nauczyciela;

4) po  upływie  co  najmniej  jednego  roku  pracy  w  szkole  w  przypadku  nauczycieli
nowozatrudnionych; okres między kolejnymi ocenami ulega wydłużeniu o jeden rok.

2. W przypadku, gdy nauczyciel odbywa staż na kolejny stopień awansu zawodowego, mimo
upływu 3 -letniego okresu, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 3, oceny pracy dokonuje się po
zakończeniu stażu, zgodnie z zasadą zapisaną § 3 ust. 1 pkt 1 i 2.

3. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, pod warunkiem upływu
co najmniej jednego roku od oceny poprzedniej.

4.  W  razie  usprawiedliwionej  nieobecności  nauczyciela  w  pracy,  trwającej  dłużej  niż  3
miesiące termin 3 – letniej przerwy, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 3, ulega przedłużeniu 
o czas tej nieobecności.

5. W przypadku dokonywania oceny pracy po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu
zawodowego, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 1 i 2 do 21 – dniowego okresu dokonania
oceny  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.
6.  W  przypadku  dokonywania  oceny  pracy  nauczyciela  „z  urzędu”  co  3  lata  nie-
odbywającego stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, do okresu 3 – miesięcznego
na dokonanie oceny 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.
7. W przypadku nauczyciela uzupełniającego etat na podstawie § 22 ust. 1 KN – oceny pracy
dokonuje  dyrektor  szkoły,  w  której  jest  zatrudniony  nauczyciel,  w  porozumieniu  
z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć, na zasadach
określonych w § 3 procedur oceny.

§ 4
                                                                         Skala ocen

1. Ocena  pracy  nauczyciela  ma  charakter  opisowy  i  jest  zakończona  stwierdzeniem
uogólniającym:

1) ocena wyróżniająca;
2) ocena bardzo dobra;
3) ocena dobra;
4) ocena negatywna.

§ 5
Opinie innych podmiotów w procesie oceniania pracy nauczyciela

1. Dyrektor  szkoły  w procesie  dokonywania  oceny  pracy  nauczyciela  ma obowiązek
zasięgnięcia  opinii  Rady  Rodziców,  a  w  przypadku  nauczyciela  stażysty  i  nauczyciela
kontraktowego  dodatkowo  opinii  opiekuna  stażu  o  dorobku  zawodowym  nauczyciela  za
okres stażu;
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2.  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.

3. Opiekun stażu przedstawia pisemną opinię w terminie 14 dni od daty zakończenia stażu
przez nauczyciela.

4. Dyrektor szkoły w procesie dokonywania oceny pracy nauczyciela może:

1) zasięgać opinii Samorządu Uczniowskiego o pracy nauczyciela, zgłaszając pisemną
prośbę do przewodniczącego samorządu o wyrażenie opinii  w terminie 14 dni od daty
otrzymania pisma. Dyrektor szkoły uwzględnia jedynie opinie sformułowaną na piśmie  
i opracowaną na podstawie badania ankietowego wśród reprezentatywnej grupy uczniów
nauczanych przez konkretnego nauczyciela. Opinia dostarczona po terminie lub jej brak
nie wstrzymuje procesu oceniania nauczyciela;

2) z własnej inicjatywy zasięgać opinii doradcy metodycznego, a w przypadku braku takiej
możliwości  -  może  zasięgać  opinii  nauczyciela  dyplomowanego  lub  mianowanego
uczącego  tego  samego  przedmiotu  lub  przewodniczącego  zespołu  przedmiotowego.
Dyrektor zwraca się na piśmie do ustalonego opiniodawcy z prośbą o jej przygotowanie 
w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma. Opinia dostarczona po terminie lub jej brak
nie wstrzymuje procesu oceniania nauczyciela.

5. W przypadku, gdy oceniany nauczyciel uzupełnia etat w innej placówce na podstawie art.
22 ust. 1 KN, dyrektor szkoły macierzystej występuje do dyrektora szkoły, w której nauczyciel
uzupełnia etat o pisemną cząstkową ocenę pracy nauczyciela. Ocena pracy jest ustalana w
porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.

6.  W przypadku, gdy nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach, a który w żadnej szkole
nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego
stanowiska,  oceny pracy  po zakończeniu  stażu na kolejny  stopień awansu zawodowego
dokonuje dyrektor po pisemnym wskazaniu przez organ nadzorujący. Dyrektor występuje do
dyrektorów szkół, w których jest zatrudniony nauczyciel o pisemną cząstkową ocenę pracy
nauczyciela.  Ocena  pracy  jest  ustalana  w  porozumieniu  z  tymi  dyrektorami,  
w których nauczyciel odbywał staż.  

§6

Kryteria oceny pracy nauczyciela stażysty

Kryteria  oceny  pracy
nauczyciela stażysty

Przykładowe wskaźniki oceny pracy

1.  Poprawność  merytoryczna
i metodyczna  prowadzonych  zajęć
dydaktycznych,  wychowawczych
i opiekuńczych,

1. Zna i realizuje podstawę programową,
2.  Dokonuje  wyboru  metod,  form  i  środków adekwatnych  do
zaplanowanych celów i treści, 
3.   Uzyskuje pozytywne efekty w pracy z uczniem np. wyniki
klasyfikacji,  promocji,  wyniki  zewnętrznych egzaminów,  inne –
związane ze specyfiką wykonywanych zadań, 
4.  Sukcesywnie  przygotowuje  się  do  zajęć,  posiada aktualne
rozkłady materiału, programy nauczania i konspekty. 

2. Dbałość o bezpieczne i higieniczne
warunki nauki, wychowania i opieki,

1. Nauczyciel punktualnie rozpoczyna i kończy zajęcia, 
2.  Stosuje  obowiązujące  w  szkole  procedury  dotyczące
bezpieczeństwa  i  higieny  (  wietrzenie  klas,  dbałość  o  stan
techniczny pomocy dydaktycznych), 
3. Stosuje w praktyce przepisy regulaminuwycieczek szkolnych,
zasad ewakuacji, udzielania pomocy przedmedycnaj, 
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4. Nauczyciel pełni dyżury zgodnie z harmonogramem.

3. Znajomość praw dziecka, w tym
praw określonych w Konwencji o
Prawach Dziecka, przyjętej dnia 20
listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991
r. N r  1 2 0 ,  poz. 526), ich
realizację  oraz  kierowanie  się
dobrem  ucznia  i troską  o  jego
zdrowie  z  poszanowaniem  jego
godności osobistej,

1.  Zna  i  respektuje  prawa  dziecka  określone  w  Konwencji
o Prawach dziecka,
2.  W swoich działaniach kieruje się dobrem ucznia i  troską o
jego zdrowie,
3.  Reaguje na sytuacje nieprzestrzegania praw dzieckanp.  W
szkole, rodzinie, 
4.  wykazujeznajomość  problemów zdrowotnych  powierzonych
jego opiece uczniów, w bezpośrednich kontaktach z uczniami
promuje  zachowanie  prozdrowotne  ,
wskazujenaniebezpieczeństwo uzależnień. 

4.  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,

Nauczyciel:

1.  podejmuje  działania  adekwatnedo  potrzeb  rozwojowych  i
edukacyjnych  oraz możliwości  izainteresowań ucznia,  buduje  u
uczniów  poczucie  własnej  wartości  poprzez  motywowanie  do
dalszego działania,

2. stosuje motywujący sposóboceniania, w tym udziela informacji
zwrotnych, 

3. inspiruje ucznia do rozwijania pasji, zainteresowań i talentów, 

4.  podejmuje  działania  włączające  uczniów  z
niepełnosprawnościami i trudnościami. 

5.  Kształtowanie  u  uczniów
szacunku  
do drugiego człowieka, świadomości
posiadanych  praw  oraz  postaw
obywatelskiej,  patriotycznej  
i prospołecznej, w tym przez własny
przykład nauczyciela,

1.  Nauczyciel  zachęca  uczniów  do  podejmowania  działań
społeczno-obywatelskich,
2. Włącza się w pracę wolontariatu/ działania wolontariackie, 
3. uzyskuje pozytywne efekty w pracy wychowawczej, 
4. prowadzi zajęcia w atmosferze szacunku do każdego ucznia. 

6.  Współpraca  z  innymi
nauczycielami,

Nauczyciel: 
1. bierze udział w pracach Rady Pedagogicznej, 
2.  uczestniczy w pracach zespołów wewnątrzszkolnych,
3.  uczestniczy  w  zajęciach  otwartych  prowadzonych  przez
opiekuna stażu lub innych nauczycieli, 
4.  uczestniczy  w realizacji  projektów oraz organizacji  imprez,
uroczystości szkolnych. 

7.  Przestrzeganie  przepisów prawa
z zakresu  funkcjonowania  szkoły
oraz  wewnętrznych  uregulowań
obowiązujących  w  szkole,  w  której
nauczyciel jest zatrudniony,

Nauczyciel : 
1. zna i stosuje zapisy Statutu Szkoły,
2.  stosuje  w  swojej  pracy  procedury  szkolne  i  przestrzega
regulaminów obowiązujących w Szkole,
3. przestrzega porządku i dyscypliny pracy,
4. rzetelnie prowadzi dokumentację szkolną.

8.Poszerzanie  wiedzy  i
doskonalenie  umiejętności
związanych z wykonywaną pracą,  w
tym  w ramach  doskonalenia
zawodowego,

Nauczyciel: 

1. określa swoje mocne i słabe strony,

2. podejmuje  działania  związane  z
doskonaleniem warsztatu pracy, 

3. podnosi kompetencje zawodowe w zakresie
nauczanego  przedmiotu  lub  rodzaju  prowadzonych
zajęć, 
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4. uczesniczy  w  doskonaleniu  zawodowym
organizowanym  w  szkole  w  ramach  WDN  oraz  w
szkoleniach zewnętrznych zgodnie z potrzebami szkoły. 

9.  Współpraca  z  rodzicami
(opiekunami prawnymi).

1) podejmuje  działania,  które  mają  na  celu  wsparcie
rodziców (opiekunów prawnych) w wychowywaniu uczniów,

2) zachęca rodziców do współpracy ze Szkołą.
3) Udziela informacji rodzicom o rozwoju ucznia. 
4) nawiązuje i utrzymuje kontakt z rodzicami (opiekunami

prawnymi),

§7

Kryteria oceny pracy nauczyciela kontraktowego

Kryteria oceny pracy nauczyciela kontraktowego obejmują kryteria określone w §6
oraz §7 procedury oceny pracy.

Kryteria  oceny  pracy  nauczyciela
kontraktowego

Przykładowe wskaźniki oceny pracy

10.  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,

Nauczyciel: 
1.  zna  dobrze  metodykę  nauczania  przedmiotu,
posiada  opracowania  merytoryczne  i  metodyczne
oraz  starannie  dobierapomoce  do  prowadzonych
zajęc, 
2.  dostosowuje  metody  aktywizujące  do  potrzeb
i możliwości uczniów,
3.  systematycznie  wykorzystuje  narzędzia
multimedialne  i informatyczne  z  uwzględnieniem
specyfiki prowadzonych zajęć. 

11.  Diagnozowanie  potrzeb  i  możliwości
ucznia  oraz  indywidualizowanie  pracy
z uczniem,

Nauczyciel : 
1.  wykorzystuje  wyniki  diagnozowania  w
planowaniu pracy z uczniem, 
2.  stosuje  w  swojej  pracy  indywidualizację
nauczania, 
3.  osiąga  sukcesy  w  przezwyciężaniu  trudności
dydaktycznych  oraz  rozwija  zainteresowania
uczniów  potwierdzone  celującymi  lub  b.  dobrymi
wynikami w nauce. 

12.  Analizowanie  własnej  pracy,
wykorzystywanie  wniosków  wynikających
z tej  analizy  do  doskonalenia  procesu
dydaktyczno–wychowawczego
i opiekuńczego  oraz  osiąganie
pozytywnych efektów pracy,

Nauczyciel: 
1. dokonuje ewaluacji pracy własnej,
2.  uwzględnia  wnioski  z  ewaluacji  w  procesie
dydaktyczno-wychowawczym  oraz  procesie
opiekuńczym do doskonalenia pracy własnej,
3.  wykorzystuje  opinie  uczniów,  rodziców
(opiekunów  prawnych)  i  innych  nauczycieli  w
ewaluacji swojej pracy.

13.Wykorzystywanie  w  pracy  wiedzy
i umiejętności  nabytych  w  wyniku
doskonalenia zawodowego,

1) Aktywnie uczestniczy w pracach zespołów
zadaniawych , zespołów ewaluacyjnych, zespołów
wspierających ds. opracowywania IPET-ów, 

2) prezentowanie  zdobytej  wiedzy  lub
umiejętności  na  zewnętrznych  formach
doskonalenia  w  formie  np.  lekcji  pokazowej,
przeprowadzenie szkolenia w ramach WDN, 

3) pracuje  w  zespole  wychowawczym  ,
rozwiązuje  problemy  wychowawcze  w
porozumieniu  z  pedagogiem szkolnym lub innymi
specjalistami zatrudnionymi w szkole. 

14. Realizowanie innych zajęć i czynności,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN

Nauczyciel:
1. jest członkiem komisji w szkole lub poza szkołą,
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(Dz. U. z 2018 r. poz 967), w tym udział w
przeprowadzaniu  egzaminów,  o  których
mowa w art. 42 ust. 2b pkt 2 KN (Dz. U.
z 2018 r. poz 967).

np. rekrutacyjnej, egzaminacyjnej, 
2.  pomaga  w  organizacji  wymiany  uczniów   w
ramach programów międzynarodowych, 
3.  pozyskuje  wyposażenie  szkoły  /pracowni  w
sprzęty  i  wyposażenie  (nagrody  rzeczowe  w
konkursach,  sponsorzy,  udzział  w  projektach,
grantach itp.)

§8
Kryteria oceny pracy nauczyciela mianowanego

Kryteria oceny pracy nauczyciela mianowanego obejmują kryteria określone w §6, §7
oraz §8 procedury oceny pracy .

Kryteria  oceny  pracy
nauczyciela mianowanego

Przykładowe wskaźniki oceny pracy

15.Podejmowanie  innowacyjnych
rozwiązań  organizacyjnych,  progra-
mowych lub metodycznych w prowa-
dzeniu zajęć dydaktycznych, wycho-
wawczych i opiekuńczych,

1. podejmuje  innowacyjne  rozwiązania  w  zakresie
działań dydaktycznych,  wychowawczych i  opiekuńczych
oraz organizacyjnych,

2. wprowadza  nowatorskie  rozwiązania
usprawniające organizację  pracy szkoły np.  organizacja
przerw,  usprawnienie  przepływu  informacji,
zagospodarowanie przestrzeni szkolnej, 

3. prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania
uczniów, zdolności w formie kółek zainteresowań, kółek
naukowych, zespołów badawczych. 

16.  Pobudzanie inicjatyw uczniów
przez inspirowanie ich do działań
w Szkole i środowisku
pozaszkolnym  oraz  sprawowanie
opieki  nad uczniami podejmującymi
te inicjatywy,

1. Inspiruje  ,  przygotowuje  uczniów  do  udziału  w
konkursach,  turniejach,  olimpiadach,  zawodach,
uroczystościach,  akcjach  i  innych  przedsięwzięciach  i
sprawuje nad nimi opiekę, 

2. monitoruje przebieg i efekty działań uczniów oraz
je upowszechnia, 

3. jest zainteresowany postępami uczniów, służy im
pomocą, udziela dodatkowej pomocy. 

17.  Prowadzenie  oraz  omawianie
zajęć  otwartych  dla  nauczycieli  lub
rodziców (opiekunów prawnych),

1) planuje  i  prowadzi  zajęcia  otwarte  dla  innych
nauczycieli lub rodziców (opiekunów prawnych),

2) omawia  przeprowadzone  zajęcia  z  innymi
nauczycielami i wyciąga wnioski do dalszej pracy.

3) Upowszechnia wnioski z zajęć otwartych. 

18.Wykorzystywanie  wiedzy
i umiejętności  nabytych  w  wyniku
doskonalenia  zawodowego  do
doskonalenia  własnej  pracy  oraz
pracy Szkoły,

1. Uzyskanie  dodatkowych  kwalifikacji  nakursach
kwalifikacyjnych,  studiach  podyplomowych,  uzyskanie
stopnia naukowego, 

2. praca w zespole wychowawczym, rozwiązywanie
problemów  wychowawczych  w  porozumieniu  z
prdagogiem szkolnym, 

3. przyjmowanie  zadań  i  ich  realizacja  w  których
nauczyciel wykorzystuje nabytą wiedzę lub umiejętności
np. 
a) przygotowanie prezentacji  multimedialnej na potrzeby
RP, RR, na zajęcia, targi edukacyjne, wystawy itp., 
b) opracowanie raportów iich prezentacja z wewnętrznej
ewaluacji pracy szkoły, 
c)  udział  wopracowywaniu IPET -ów oraz dokonywania
oceny  efektywnościpomocy  psychologiczno  –
pedagogicznej. 

19.  Realizowanie  powierzonych
funkcji  lub  innych  zadań zleconych
przez Dyrektora Szkoły.

Nauczyciel : 
1. sprawuje funkcję: 

- przewodniczącego zespołu nauczycielskiego, 
- opiekuna samorządu szkolnego , koła wolontariatu, 
-  opiekuna  koła  naukowego,  SKS-u,  innejmłodzieżowej
organizacji, 

2. wykonuje  pozaobowiązkowe  zadania  na  rzecz
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szkoły:
-sporządzanie protokołów RP, 
-  członkakomisji  inwentaryzacyjnej,  prowadzenie  kroniki
szkolnej, 
- opiekuna wycieczek ,
-  aktualizacji  wewnątrzszkolnej  dkomentacji  np.  statutu
lub regulaminów, 
- opieka nad szkolnym muzeum, radiowęzłem,
-  współudział  w  przygotowaniu  unijnych  projektów,
aplikacji grantowych,

3. rzetelnie  i  terminowo  realizuje  innne  zdania
zlecone przez dyrektora. 

§9

Kryteria oceny pracy nauczyciela dyplomowanego

Kryteria oceny pracy nauczyciela dyplomowanego obejmują kryteria określone w §6, 
§7, §8 oraz §9 procedury oceny pracy .

Kryteria  oceny  pracy  nauczyciela
dyplomowanego

Przykładowe wskaźniki oceny pracy

20.  Ewaluacja  własnej  pracy
dydaktycznej,  wychowawczej
i opiekuńczej  oraz  wykorzystywanie  jej
wyników do doskonalenia własnej pracy i
pracy Szkoły,

1) Prowadzi  regularnie  badania  wyników
nauczania  dokonując  analizy  jakościowej  i
iklościowej, pozyskuje opinię o swojej pracy, 

2) wykorzystuje  wyniki  ewaluacji  do
modyfikowania swoich działań oraz poprawy jakości
pracy Szkoły.

21.  Efektywne  realizowanie  zadań  na
rzecz  ucznia  we  współpracy
z podmiotami zewnętrznymi,

1) współpracuje  z  instytucjami  i  organizacjami
działającymi  na  rzecz  ucznia  np,  nawiązanie
wspólpracy  z  uczelniami,  klubami  sportowymi,
pracodawcami,  iich  aktywny  udział  w  dalszych
działaniach, 

2) prezentowanie  umiejętności  pracy
dydaktycznej  i  metodycznej  na  zorganizowanych
konferencjach,  konkursach  i  zawodach
międzyszkolnych, powiatowych lub wojewódzkich. 

22.  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)   współpraca  z  CKE  lub  OKE
w szczególności  w  charakterze
egzaminatora,  autora  zadań  lub
recenzenta,  placówkami  doskonalenia
nauczycieli  lub  szkołami  wyższymi  w

a) opracowuje  programy, na przykład:
- program profilaktyczno-wychowawczy,
- program wychowawczy,
- scenariusze lekcji wychowawczych,
- program zajęć Wychowania do życia w rodzinie,
- program wycieczek szkolnych,

      - wdraża innowacyjne programy.

b) upowszechnia własne dobre praktyki,
wspiera innych nauczycieli w ich pracy zawodowej.

c)  prowadzi  ewaluację  działań  wynikających  z
pełnionej funkcji lub realizowanych poza Szkołą,
analizuje, wyciąga wnioski oraz podejmuje działania
w celu podniesienia jakości pracy Szkoły.

d) - sprawuje opiekę nad studentami odbywającymi
praktyki pedagogiczne,
- pełni funkcję egzaminatora,
jest  autorem  lub  recenzentem  zadań
egzaminacyjnych.
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zakresie  opieki  nad  studentami
§10

Ocena pracy nauczyciela dokonywana po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu
zawodowego oraz bez odbywania awansu zawodowego 

1. Ocena pracy nauczyciela stażysty po ukończeniu stażu na stopień nauczyciela
kontraktowego:

 
1) ustalenie  oceny  pracy  nauczyciela  stażysty  dokonywane  jest  w  terminie  21  dni  po

złożeniu przez nauczyciela sprawozdania z planu rozwoju zawodowego;

2) ocena pracy nauczyciela dokonywana jest na podstawie załącznika 1

3) nauczyciel stażysta w procesie oceniania może uzyskać łącznie 108 punktów;

4) nauczyciel otrzymuje:

a) ocenę wyróżniającą,  jeśli  otrzymał  nie  mniej  niż  95% łącznej  punktacji,  tj.  102
punktów i więcej,

b) ocenę bardzo dobrą, jeśli otrzymał nie mniej niż 80 % łącznej punktacji tj.86 - 101
punktów,

c) ocenę dobrą, jeśli otrzymał nie mniej niż 55% łącznej punktacji tj. 59 – 87 punktów,

d) ocenę  negatywną,  jeśli  otrzymał  poniżej  55%  łącznej  punktacji  tj.58  punktów
i mniej.

2.  Ocena  pracy  nauczyciela  kontraktowego  po  ukończeniu  stażu  na  stopień
nauczyciela mianowanego lub bez odbywania stażu 

1) ustalenie oceny pracy nauczyciela kontraktowego dokonywane jest w terminie 21 dni po
złożeniu przez nauczyciela sprawozdania z planu rozwoju zawodowego;

2)  ocena pracy nauczyciela dokonywana jest na podstawie załącznika 1, 2
3) nauczyciel kontraktowy w procesie oceniania może uzyskać łącznie 153 punktów;

1) nauczyciel otrzymuje:

a) ocenę wyróżniającą,  jeśli  otrzymał  nie  mniej  niż  95% łącznej  punktacji,  tj.  145
punktów i więcej,

b) ocenę bardzo dobrą, jeśli otrzymał nie mniej niż 80 % łącznej punktacji tj.122 - 144
punktów,

c) ocenę  dobrą,  jeśli  otrzymał  nie  mniej  niż  55%  łącznej  punktacji  tj.  84  –  121
punktów,

d) ocenę  negatywną,  jeśli  otrzymał  poniżej  55%  łącznej  punktacji  tj.83  punktów
i mniej.

3.  Ocena  pracy  nauczyciela  mianowanego  po  ukończeniu  stażu  na  stopień
nauczyciela dyplomowanego lub bez odbywania stażu: 
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1) ustalenie oceny pracy nauczyciela mianowanego dokonywane jest w terminie 21 dni po
złożeniu przez nauczyciela sprawozdania z planu rozwoju zawodowego;

2)  ocena pracy nauczyciela dokonywana jest na podstawie załącznika 1, 2, 3.

3) nauczyciel mianowany w procesie oceniania może uzyskać łącznie 198 punktów;

4)nauczyciel otrzymuje:

a) ocenę wyróżniającą,  jeśli  otrzymał  nie  mniej  niż  95% łącznej  punktacji,  tj.  188
punktów i więcej,

b) ocenę bardzo dobrą, jeśli otrzymał nie mniej niż 80 % łącznej punktacji tj. 158 –
187 punktów,

c) ocenę  dobrą,  jeśli  otrzymał  nie  mniej  niż  55%  łącznej  punktacji  tj.  109–  157
punktów,

d) ocenę negatywną, jeśli otrzymał poniżej 55% łącznej punktacji tj. 108 punktów i
mniej.

4. Ocena pracy nauczyciela dyplomowanego   

1). Ocena pracy nauczyciela dokonywana jest na podstawie załącznika 1, 2, 3,4.
2). Nauczyciel dyplomowany  w procesie oceniania może uzyskać łącznie 216 punktów;

3). Nauczyciel otrzymuje:

a) ocenę wyróżniającą, jeśli otrzymał nie mniej niż 95% łącznej punktacji, tj. 205
punktów i więcej,

b) ocenę bardzo dobrą, jeśli otrzymał nie mniej niż 80 % łącznej punktacji tj. 173 –
204 punktów,
c) ocenę dobrą, jeśli  otrzymał nie mniej  niż 55% łącznej punktacji  tj.  119– 172
punktów,

   d) ocenę negatywną, jeśli otrzymał poniżej 55% łącznej punktacji tj. 118 punktów i
mniej.

Rozdział 3
Metoda ustalenia oceny

§11

1. Nauczyciel dokonuje samooceny, a Dyrektor oceny, wybierając dla każdego wskaźnika
jedną z wartości od 1 – 3. 
2. Jeśli wskaźnik nie jest realizowany ze względu na specyfikę stanowiska pracy 
nauczyciela, wówczas kryterium jest oceniane w odniesieniu do pozostałych wskaźników. 
Dla tego wskaźnika należy zaznaczyć „NIE DOTYCZY”.
3. Dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem ustala datę rozmowy oceniającej 
z zachowaniem obowiązujących terminów na dokonanie oceny.
4. Przed datą ustalonej rozmowy strony procesu oceniania wypełniają arkusze oceny i 
samooceny stanowiące odpowiednio załącznik Nr 1, 2, 3, 4.
5. Co najmniej 5 dni przed rozmową oceniany nauczyciel obowiązany jest dostarczyć 
wypełnione przez siebie arkusze dyrektorowi szkoły.
6. W przypadku dokonywania oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu na kolejny 
stopień awansu zawodowego może być obecny opiekun stażu.
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7. Ostateczna punktację za poszczególne kryteria ustala dyrektor szkoły po wysłuchaniu 
nauczyciela.

  3.  W  przypadku  ustalania  spełniania  kryteriów  oceny  pracy  nauczyciela,  w  sytuacji
niedokonywania  oceny  po  odbyciu  stażu  na  kolejny  stopień  awansu  zawodowego  na
poziomie:   

1) nie mniejszym niż 95 % punktów dla danego posiadanego stopnia awansu – nauczyciel
otrzymuje ocenę wyróżniającą;

2) nie mniejszym niż 80% punktów dla danego stopnia awansu zawodowego – nauczyciel
otrzymuje ocenę bardzo dobrą;

3) nie mniejszym niż 55% punktów dla danego stopnia awansu zawodowego – nauczyciel
otrzymuje ocenę dobrą;

4) mniejszym niż  55% punktów dla  danego  stopnia  awansu  zawodowego –  nauczyciel
otrzymuje ocenę negatywną;

§ 12
 Dowody realizacji zadań i obowiązków nauczyciela uwzględniane w procesie oceniania

     1. Dyrektor szkoły w procesie oceniania przy ustalaniu punktacji za poszczególne kryteria
oceny  wykorzystuje  informacje  zgromadzone  w  trakcie  sprawowanego  nadzoru
pedagogicznego.   Pisemnymi  dowodami  realizacji  przez  nauczyciela  obowiązków
zawodowych i statutowych zadań szkoły są:

1)    arkusze obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela;
2)    protokoły kontroli;
3)    karty monitorowania pracy wychowawcy;
4) karty monitorowania procesów zachodzących w szkole;
5) dokumentacja innowacji pedagogicznej lub eksperymentu pedagogicznego;
6) protokoły zebrań z rodzicami;
7) programy  nauczyciela  i  dokumentacja  pracy  w  zakresie  wszechstronnego  rozwoju

uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości i potrzeb;
8) protokoły rad pedagogicznych;
9) protokoły zebrań doraźnych i stałych zespołów nauczycielskich;
10) dokumentacja  świadcząca  o  współpracy  ze  środowiskiem  lokalnym,  organizacjami

pozarządowymi działającymi na rzecz uczniów i oświaty, wolontariat;
11) dokumentacja potwierdzająca udział  przygotowywanych przez nauczyciela uczniów w

konkursach, zawodach, przeglądach, olimpiadach;
12) świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające ukończone formy doskonalenia

zawodowego;
13) opracowania badań wyników nauczania;
14) sprawozdania z ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły w zakresie dotyczącym nauczyciela;
15) pochwały, skargi;
16) publikacje;

w  przypadku  dokonywania  oceny  na  zakończenie  stażu  na  kolejny  stopień  awansu
zawodowego dodatkowo:

17) opinia opiekuna stażu nauczyciela stażysty lub kontraktowego;
18) sprawozdanie nauczyciela z realizacji planu rozwoju zawodowego wraz z dokumentacją

potwierdzająca wykonanie zaplanowanych działań.

§ 13
Projekt oceny i ocena końcowa
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1. Po rozmowie oceniającej Dyrektor szkoły niezwłocznie przygotowuje na piśmie projekt
oceny,  uwzględniając  opinie,  o  których mowa w §  5 Regulaminu oraz zapoznaje  z  jego
treścią ocenianego nauczyciela,  a także poucza o przysługującym prawie do złożenia na
piśmie uwag i zastrzeżeń w ciągu 5 dni daty jej przedstawienia. Dyrektor szkoły przekazuje
projekt oceny pracy nauczycielowi za pisemnym potwierdzeniem jego otrzymania.

2. Na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu go z projektem oceny i wysłuchaniu jego
uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela organizacji
związkowej.

3. Oceniany pracownik jest zobowiązany do podpisania dwóch egzemplarzy karty oceny.

4. Oryginał  oceny  podpisany  przez  ocenianego  włącza  się  do  akt  osobowych
pracownika.

5. Przy dokonywaniu oceny pracy do doręczeń stosuje się odpowiednio przepisy art. 39,
art.  42,  art.  43,  art.  44,  art.  46  i  art.  47  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  –  Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

§ 14
Odwołanie się od oceny

1. Od ustalonej oceny, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, nauczycielowi przysługuje
prawo  do  wniesienia  odwołania  do  organu  sprawującego  nadzór  pedagogiczny,  za
pośrednictwem dyrektora szkoły.

2.  Dyrektor  szkoły,  niezwłocznie,  ale  nie  później  niż  w  ciągu  5  dni  roboczych  od  dnia
otrzymania odwołania przesyła odwołanie do Śląskiego Kuratora oświaty.

3. Odwołanie rozpatruje zespół oceniający powołany przez kuratora.

4. Zespół oceniający, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania, po rozpatrzeniu
odwołania:

3) podtrzymuje ocenę pracy dokonana przez dyrektora albo
4)  uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora i ustala nową ocenę pracy albo
5) uchyla  ocenę  pracy  dokonaną  przez  dyrektora  i  przekazuje  sprawę  do  ponownego

ustalenia oceny, jeżeli ocena pracy została dokonana z naruszeniem prawa.

1. Ocena pracy ustalona przez zespół oceniający jest ostateczna.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 14

1. Na  ocenę  pracy  nauczyciela  nie  mogą  mieć  wpływu  jego  przekonania  religijne  
i poglądy polityczne.
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