
Procedura 
oceny pracy nauczyciela

w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych  w Oławie

Podstawa prawna :
1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity Dz U z 2006 nr 97 poz.674 z późn. zm. )

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela , trybu 
postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołów oceniających ( Dz U z 2000  Nr 98 , poz 1066 z późn.zm. )  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie kryteriów i trybu dokonywania  

oceny pracy nauczyciela , trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołów oceniających (Dz U z 2001  Nr 131 ,  
poz. 1459) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny  
pracy nauczyciela , trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołów oceniających (Dz U z 2009  Nr 123, poz. 1022) 

Procedura oceny pracy nauczyciela :

1. Praca nauczyciela , z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty podlega ocenie .
2. Ocena pracy może być dokonana w każdym czasie , nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania 

poprzedniej oceny  lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela .
3. W przypadku  wniosku nauczyciela  o  dokonanie  oceny dyrektor  jest  zobowiązany  do  jej  dokonania  w 

terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia, z tym że do okresu tego nie wlicza się okresów 
usprawiedliwionej  nieobecności  w  pracy  nauczyciela  trwającej  dłużej  niż  miesiąc  i  okresów  ferii  
wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego.

4. Ocena pracy  nauczyciela  jest dokonywana z inicjatywy dyrektora lub na wniosek :
1) nauczyciela 
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3) organu prowadzącego placówkę

5. Nauczyciel składający wniosek o dokonanie oceny jest zobowiązany do przedstawiania w formie pisemnej 
prezentacji dorobku zawodowego  . 

6. Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela, uwzględniając w szczególności:
1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych 
wynikających ze statutu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, kulturę i poprawność 
języka, pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na 
zajęciach,

2) zaangażowanie zawodowe nauczyciela (uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły, 
udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie 
nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpraca z 
rodzicami),

3) aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym,
4) działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z 

uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb,
5) przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu zajęć, właściwe 

prowadzenie dokumentacji).
7. Na ocenie pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu, jego przekonania religijne i  poglądy polityczne, a  

także fakt odmowy wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała  z 
uzasadnionego przekonania nauczyciela, iż wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia, dobrem 
służby albo dobrem publicznym.

8. Dyrektor  Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych dokonuje oceny pracy nauczyciela 
raz  na pięć  lat  ,  biorąc pod uwagę następujące kryteria :  pedagogiczne ,  dydaktyczne ,  komunikacji  i  
organizacji  –  zgodnie ze wskaźnikami z  załącznika  nr  1.  W każdym z w/w kryteriów nauczyciel  może  
uzyskać maksymalnie 25 punktów – łącznie 100 punktów.

9. Dyrektor może wydłużyć okres, o którym mowa w punkcie 8 w przypadku nauczycieli realizujących staż i  
otrzymujących  ocenę  dorobku  zawodowego  nauczyciela  ubiegającego  o  awans  zawodowy  na  stopień 
nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.  



10. Nauczyciel  jest  powiadomiony  o  terminie  oceny  na  radzie  pedagogicznej  i  pisemnie  z  co  najmniej  
miesięcznym wyprzedzeniem.

11. W tym czasie dyrektor w rozmowie z nauczycielem :
1) uzgadnia termin hospitacji oraz wymaganą dokumentację
2) przypomina kryteria oceny pracy nauczyciela

      12.   Przed dokonaniem oceny dyrektor gromadzi informację  na temat pracy nauczyciela poprzez :
1) obserwację
2) hospitację
3) analizę dokumentów
4) samoocenę nauczyciela wg zał. nr 1

      13. Na wniosek nauczyciela dyrektor zasięga, a z własnej inicjatywy dyrektor może zasięgnąć, opinii na temat  
pracy nauczyciela właściwego doradcy metodycznego,  a   w przypadku braku takich możliwości  innego  
nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego. Opinie te powinny być wyrażone na piśmie.

     14. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym :
1) ocena wyróżniająca 
2) ocena dobra 
3) ocena negatywna 

     15. Nauczyciel otrzymuje ocenę:
1) wyróżniającą jeśli uzyskał od 100 do 80 punktów 
2) dobrą jeśli uzyskał od 79 do 50 punktów
3) negatywną jeśli uzyskał poniżej 50 punktów 

     16. Dyrektor dokonuje oceny pracy nauczyciela po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz       
           wysłuchaniu  uwag i zastrzeżeń nauczyciela.
     17. Nauczyciel w ciągu 3 dni od wysłuchania projektu oceny może zgłosić swoje uwagi.
     18. Dyrektor wystawia kartę oceny pracy nauczyciela  z trybem odwoławczym

Ocena   pracy    nauczyciela
      -  procedura odwoławcza

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

2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku 
powołuje  zespół  oceniający  który  rozpatruje  odwołanie  w  terminie  30  dni  od  dnia  jego 
wniesienia.

3. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.

Opracowała : mgr Małgorzata Mrozińska  -  dyrektor ZPR-S w Oławie
Korekta –  Krzysztof Lewkowicz
Obowiązuje od 29.08..2012 r. 



Załącznik nr 1
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Wskaźniki

I KRYTERIUM  ORGANIZACYJNE 25
1 Uczestniczy czynnie w opracowaniu dokumentów  szkolnych .  Zna i interpretuje przepisy oświatowe  oraz regulaminy i  

zasady pracy ustalone w placówce.                                                                             
4

2 W sposób efektywny organizuje współpracę z rodzicami i opiekunami wychowanków .Terminowo i wzorowo prowadzi  
dokumentację i pisze żądane opinie.                                                   4

3 Organizuje uczniom i wychowankom czas pozaszkolny   - Kontakt z kulturą, sportem itp . 4
4 Jego praca została wyróżniona nagrodą dyrektora lub Zarządu Powiatu. Kandydował do nagród Kuratora lub wyższych. 3
5 Pozyskuje dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem  na rozwój placówki, klasy lub grupy . 3
6 Opracowuje i realizuje własne programy dydaktyczne i wychowawcze , a efekty ich realizacji uwidaczniają się na forum  

placówki.                 4
7 Stale poszukuje nowych sposobów i doskonali już sprawdzone metody dotyczące organizacji pracy i życia w placówce.  

Sprawdza ich realność i prezentuje efekty na forum  Rady Pedagogicznej.    3
II KRYTERIUM  DYDAKTYCZNE 25

1 W procesie dydaktyczno- wychowawczym zwraca uwagę na rozumne zdobywanie wiedzy, a nie tylko pamięciowe  
przyswajanie. Uczy  praktycznego  zdobywania umiejętności , a nie biernego uczestniczenia w procesie dydaktycznym.  
Dobiera odpowiednio zróżnicowane metody nauczania właściwe dla danego przedmiotu i etapu kształcenia.  

5 

2 Jest fachowcem w swojej dziedzinie, sprawnie ,,porusza się” w programie odpowiedniego przedmiotu. Zwraca uwagę,  
na korelację międzyprzedmiotową. Charakteryzuje go samodzielność. 

5 

3 Posiada umiejętność ( lub kształci ją ) w zakresie nawiązywania dobrego kontaktu z uczniem wychowankiem  
sprzyjającego osiąganiu powodzenia szkolnego. Potrafi przekonać uczniów do potrzeby kształcenia się. 5

4 Wiedzą zdobytą w trakcie własnego doskonalenia lub dokształcenia  dzieli się  z pozostałymi członkami Rady Pedagog.  4

5 Uczniowie i wychowankowie będący pod opieką nauczyciela odnoszą sukcesy  dydaktyczne (promocja), biorą udział w  
konkursach i zawodach zewnętrznych  

3

6 Pracę dydaktyczną organizuje w taki sposób,  aby uczniowie, wychowankowie  samodzielnie przygotowali pracę  
domową ( zróżnicowaną zgodnie z ich poziomem intelektualnym ), która doskonali i rozszerza ich wiedzą. -   Dba aby  ,,  
wiedza ” szkolna zawierała aspekt życiowej przydatności

3

III KRYTERIUM  PEDAGOGICZNE 25
1 Nauczyciele / wychowawcy posiadają specjalizację zawodową, ukończyli studia podyplomowe lub inną  formę  

doskonalenia zawodowego, prowadzą lekcje lub zajęcia dla pozostałych członków Rady Pedagogicznej lub kolegów z  
innych placówek – publikują swoje osiągnięcia , są opiekunami stażu , stale doskonalą i wzbogacają swój warsztat  
pracy ,indywidualnie traktują uczniów / wychowanków w procesie wychowawczym

4

2 Na podstawie podejmowanych działań, a zwłaszcza ich efektów wynika, iż nauczyciel jest: konsekwentny w decyzjach,  
które podejmuje, mają one na celu dobro wychowanków, a jednocześnie cechuje go lojalność i uprzejmość wobec  
dzieci, kolegów.  Podejmuje dodatkowe działania ( również poza obowiązkowymi zajęciami), pozwalające na  
wyrównywanie braków , w tym także w wychowaniu podopiecznych  

4

3 Rozumie lub stara się poznać mechanizmy rządzące postępowaniem dzieci, poszukuje ich wyjaśnień w wiedzy  
psychologicznej i metodycznej  ( mechanizmy zaburzeń psychicznych )    4

4 Cechuje go otwartość na potrzeby dzieci. Skutecznie rozwiązuje problemy wychowawcze(w tym zapobiega ucieczkom)  
W działaniach wychowawczych stara się dostrzegać dobre strony wychowanków i  na nich opiera swoją pracę  . 5

5 Przejawia szerokie zainteresowania ( sam jest lub stara się być ,, ciekawą osobą ” ). Służy doradztwem ( wszelkiego  
rodzaju ) uczniom w tym  wychowankom usamodzielnianym  lub przygotowywanym do usamodzielnienia.                       4

6 Wśród współpracowników i wychowanków cieszy się akceptacją, uznawany jest za osobę tolerancyjną i sprawiedliwą.  4

IV KOMUNIKATYWNOŚĆ I  UMIEJĘTNOŚĆ  KOMUNIKOWANIA   SIĘ 25
1 W sposób taktowny uprzedza i eliminuje sytuacje konfliktowe na płaszczyźnie uczniów,  dorosłych, środowiska.    5 
2 Ocena, którą wykorzystuje w pracy dydaktyczno-wychowawczej jest  obiektywna, jawna, zawierająca wskazówkę do  

dalszej pracy podopiecznych. Zawsze szuka dróg zrozumienia i rozwiązywania destrukcyjnych moralnie sytuacji  
życiowych. Opisując – zaczyna od pytania  ,, co zrobiłem „ co jeszcze mogę zrobić ”, ,,dlaczego mi się nie udało ”

6

3 Swoimi oddziaływaniami zmierza do zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa  uczniów ( akceptacja, wyrozumiałość ).  4
4 Jako osoba zdyscyplinowana, rzetelnie wykonuje obowiązki, swoją postawą uczy szacunku dla pracy, wdraża  

reprezentowane przez siebie normy moralne, uczy odróżniania dobra od zła. 
4

5 Umiejętnie współpracuje z dziećmi i młodzieżą na zasadzie porozumiewania się i dobrego kontaktu. Uczy asertywności  
nie ulega manipulacji, konsekwentnie głosi i uczy szacunku dla pracy, kultury, godności .  

6

Razem 100



- ocena wyróżniająca     :      100 – 80  pkt
- ocena dobra                  :      79 – 50 pkt
-       ocena negatywna         :       poniżej  50 pkt  
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