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1. Przepisy prawne regulujące tryb oceniania pracę nauczyciela                      

od 1 września 2018 r.  
 

               1.1.  Karta Nauczyciela po zmianach od 1 września 2018 r.( Dz. U. z 2017r., poz.                
1189 ze zm.) 

 
               1.2.  Rozporządzenie MEN z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu   

dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego 
oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego ( Dz.U. z 2016 r., 
poz. 2035 ze zm. - projekt z dnia ...............) 

 
               1.3.  Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni 

awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393). 
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1. Przepisy prawne regulujące tryb oceniania pracę nauczyciela                      
od 1 września 2018 r.  

  

  
 1.1.  Karta Nauczyciela po zmianach od 1 września 2018 r. ( Dz.U. z 2017r., poz. 1189 ze zm.)                
 

Rozdział 2 
Obowiązki nauczycieli 

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. 

 

Art. 6 a.1. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się: 

 
1) po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela 

mianowanego i nauczyciela 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 nauczyciela kontraktowego, 

nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.”, 
 

„1a. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, upływa w okresie 
odbywania przez nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego stażu na 
kolejny stopień awansu zawodowego, oceny pracy dokonuje się po zakończeniu tego 
stażu. 

 
1b. W razie usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela 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 nauczyciela 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. 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
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1d. Ocena pracy nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego 
i nauczyciela 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 i art. 42 ust. 2 oraz w art. 5 ustawy – Prawo oświatowe 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 ustawy – 
Prawo oświatowe. 

 
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. 

 
    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, 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. 

 

4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem 

uogólniającym: 

 

1) ocena wyróżniająca; 

2) ocena bardzo dobra; 

3) ocena dobra; 

4) ocena negatywna. 
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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. 

 

5b. W przypadku, gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem, 

oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem 

zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór 

pedagogiczny, a w przypadku innych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli, 

szkół i placówek, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 – nauczyciel upoważniony przez 

organ prowadzący. 

 

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 – dyrektor szkoły w porozumieniu z kuratorem oświaty. 

 

5d. W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć na podstawie art. 22 ust. 1 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, 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 
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pracy dokonanej przez dyrektora właściwej placówki doskonalenia nauczycieli,  

w zakresie dotyczącym wykonywania zadań doradcy metodycznego.”, 

 

„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, 

nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora placówki 

doskonalenia nauczycieli, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki 

dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli przez okres co najmniej 6 miesięcy 

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 stosuje się 

odpowiednio.”, 

       „8. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu 
jego uwag i zastrzeżeń.  

      8a. Nauczyciel, po ustaleniu oceny jego pracy, otrzymuje kartę oceny pracy 
zawierającą ocenę pracy, jej uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia 
odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny. 

 8b. 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).”, 

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, nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pełnienie 

obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczycielowi pełniącemu w zastępstwie 

obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy, a także dyrektorowi 

placówki doskonalenia nauczycieli, nauczycielowi, któremu czasowo powierzono 

pełnienie obowiązków dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, oraz 

nauczycielowi pełniącemu w zastępstwie obowiązki dyrektora placówki doskonalenia 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
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nauczycieli przez okres co najmniej 6 miesięcy – prawo złożenia wniosku o ponowne 

ustalenie oceny jego pracy do organu, który tę ocenę ustalił. 

 

 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, albo 

 

2) 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. 

 
 
 
 1.2. Rozporządzenie MEN z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu   

dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz 
składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego ( Dz.U. z 2016 r., poz. 2035 ze zm. 
- projekt z dnia 9 października 2017 r.  

 
 
ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
z dnia 9 grudnia 2016 r. 
w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania 
odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego ze zm.                                    
z projektu z dnia 9 października 2017 r.  
 
 
    § 2. 1. W przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji 
pedagogicznych, oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu  
z nauczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór 
pedagogiczny. 
 
    2. W przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji 
pedagogicznych, oceny pracy nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze  
i sprawującego w tej szkole nadzór pedagogiczny dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu 
z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą. 
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    3. W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
zajęć na podstawie art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela – oceny pracy nauczyciela dokonuje 
dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,  
w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć. 
 
    4. Oceny pracy nauczyciela-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 funkcji doradcy 
metodycznego. 
 
    5. Kryterium oceny pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji zadań określonych 
w art. 6 Karty Nauczyciela i art. 5 ustawy, zadań statutowych szkoły oraz obowiązków 
określonych w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela – ustalony w wyniku sprawowanego 
nadzoru pedagogicznego.  
 
w przypadku oceny pracy na zakończenie awansu zawodowego należy dodać obowiązek spełniania 

wymagań na poszczególne stopnie awansu zawodowego!! 
 
    6. Na ocenę 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, że wydane polecenie było 
sprzeczne z dobrem ucznia, dobrem służby albo dobrem publicznym. 
 
    7. Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela, uwzględniając  
w szczególności: 
 
1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zajęć  
i czynności wynikających z zadań statutowych 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 lekcji, 
właściwe prowadzenie dokumentacji). 
 

w przypadku oceny pracy na zakończenie awansu zawodowego należy dodać obowiązek spełniania 
wymagań na poszczególne stopnie awansu zawodowego!! 

     
    § 3. 1. Do okresu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 Karty Nauczyciela, nie wlicza się 
okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela trwającej dłużej niż miesiąc, 
okresów ferii wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego, a także 
okresów urlopu wypoczynkowego, trwającego nieprzerwanie co najmniej 14 dni 
kalendarzowych, nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie. 
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    2. W przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy dyrektora szkoły, organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady 
rodziców, dyrektor szkoły powiadamia o tym na piśmie nauczyciela co najmniej na miesiąc 
przed dokonaniem oceny. 
 
    § 4. Na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły zasięga, a z własnej inicjatywy – dyrektor 
szkoły może zasięgnąć, opinii właściwego doradcy metodycznego na temat pracy 
nauczyciela, a w przypadku braku takich możliwości – opinii innego nauczyciela 
dyplomowanego lub mianowanego, natomiast w przypadku nauczyciela publicznego 
kolegium pracowników służb społecznych – opinii opiekuna naukowo-dydaktycznego. Opinia 
ta powinna być wyrażona na piśmie. 
 
KN - wprowadziła obowiązek zasięgnięcia opinii Rady Rodziców ! 
 
    § 5. 1. Dyrektor szkoły jest obowiązany zapoznać nauczyciela z pisemnym projektem 
oceny i wysłuchać jego uwagi zastrzeżeń. Nauczyciel może zgłosić swoje uwagi na piśmie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zapoznania się z projektem oceny. 
 
    2. Na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu go z projektem oceny i wysłuchaniu jego 
uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej 
organizacji  
 
    § 6. 1. Dyrektor szkoły doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy. 
 
    2. Karta oceny pracy zawiera:  będzie zmiana wzoru karty! 
 
1)    imię (imiona) i nazwisko nauczyciela; 
2)    datę i miejsce urodzenia; 
3)    miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko; 
4)    staż pracy pedagogicznej; 
5)    stopień awansu zawodowego; 
6)    wykształcenie; 
7)    datę dokonania ostatniej oceny pracy; 
8)    stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust. 4 Karty Nauczyciela; 
9)    uzasadnienie oceny pracy; 
10)  datę sporządzenia oceny pracy; 
11)  podpis osoby dokonującej oceny pracy; 
12)  pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny pracy. 
 
    3. Odpis karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela. 
 
    § 7. 1. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje, z zastrzeżeniem ust. 4,  
w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, powołany przez organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny zespół oceniający w składzie: 
 
1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą – przewodniczący 

zespołu; 
2) przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły, z zastrzeżeniem ust. 2; 
3) przedstawiciel rodziców wchodzących w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada 

szkoły nie została powołana –przedstawiciel rady rodziców; 
4) właściwy doradca metodyczny; 
5) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela. 
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    5. Zespoły, o których mowa w ust. 1–4, mogą ustalić nową ocenę pracy lub podtrzymać 
ocenę kwestionowaną przez nauczyciela.  Będzie zmiana - w przypadku naruszenia prawa zespół 
może zwrócić sprawę do dyrektora o ponowne dokonanie oceny!   
Do ustalenia nowej oceny pracy stosuje się § 6 ust. 2 i 3. 
 
    6. Rozstrzygnięcia co do utrzymania lub ustalenia nowej oceny pracy zapadają 
większością głosów, a w przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje 
przewodniczący zespołu. 
 
    7. Zespoły sporządzają pisemne uzasadnienie rozstrzygnięcia co do utrzymania oceny 
pracy. 
 
    § 8. Przepisy § 1–7 stosuje się odpowiednio do nauczycieli religii, z tym że organ 
upoważniony do dokonania oceny ma obowiązek uwzględnić ocenę merytoryczną 
nauczyciela religii ustaloną przez właściwą władzę kościelną. 
 
    § 9. 1. Kryterium oceny pracy dyrektora szkoły stanowi stopień realizacji zadań 
określonych w art. 6, art. 7 ust. 2 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz art. 5 i art. 68 
ust. 1 pkt 1-10, ust. 5 i 6 ustawy – ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego oraz nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. 
 
    2. Oceny cząstkowej w zakresie: 
 
1) realizacji zadań wymienionych w art. 68 ust. 1 pkt 5 i ust. 5 ustawy oraz w art. 7 ust. 
2 pkt 5 Karty Nauczyciela dokonuje organ prowadzący szkołę; 
 
2)  realizacji zadań wymienionych w art. 5 i art. 68 ust. 1 pkt 2 i 8 ustawy oraz w art. 7 
ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela dokonuje organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny nad szkołą;  
 
3) realizacji zadań wymienionych w art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 6, 7, 9 i 10 oraz ust. 6 

ustawy oraz w art. 6 i art. 7 ust. 2 pkt 2–4 i pkt 6 Karty Nauczyciela dokonuje organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą w porozumieniu z organem 
prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy organ sprawujący nadzór pedagogiczny 
jest jednocześnie organem prowadzącym szkołę – oceny tej dokonuje organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą.”.  

 
    3. Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 7 Karty Nauczyciela, powinny być wyrażone na 
piśmie. 
 
   5. Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły przepisy § 2–6 stosuje się odpowiednio. 
 
   § 10. 1. Wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny jego pracy rozpatruje,  
z zastrzeżeniem ust. 2, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, powołany przez organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny, zespół oceniający w składzie: 
 
1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako przewodniczący zespołu; 
2) przedstawiciel organu prowadzącego; 
3) przedstawiciel rodziców wchodzący w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły   

nie została powołana – przedstawiciel rady rodziców; 
4) nauczyciel doradca metodyczny – powołany na wniosek ocenianego dyrektora szkoły; 
5) przedstawiciel wskazanej przez ocenianego dyrektora szkoły zakładowej organizacji 

związkowej – powołany na jego wniosek. 
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    § 11. Do nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora 
szkoły, przepisy § 9 i § 10 stosuje się odpowiednio. 
 
    § 12. Do postępowań dotyczących oceny pracy nauczyciela wszczętych i niezakończo-
nych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się dotychczasowe przepisy. 
 
    § 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 
 
 

 
 
1.3.  Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni 

awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.  z 2013 r., poz. 393). 
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
z dnia 1 marca 2013 r. 
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego 
 
                                                          staż: 1 rok i 9 msc 

 
                                                                                                                          
 
 
    § 6. 1. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela 
kontraktowego powinien w szczególności: 
 
1)   poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym: 
 

a)  przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły, 
b)  sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole, 
c)  przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki 

 i pracy; 
 
2)   uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub 

innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz 
omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia; 

 
3) prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły,  

w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą,  
w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone; 

 
4)    uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
 
    2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego 
obejmują: 
 
1)    znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel 

odbywał staż; 
 
2)    umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych 

zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż; 
 

stażysta kontraktowy 
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3)    znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze 
środowiskiem uczniów; 

 
4)    umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć. 
 
                                                             staż: 2 lata i 9 msc 

 
 
 
    
 § 7. 1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 
 
1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, 

wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb 
szkoły i środowiska lokalnego; 
 

2)  pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych 
formach kształcenia ustawicznego; 
 

3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których 
mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące postępowania  
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki 
typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż. 

 
2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują: 
 
1) umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji 

własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych 
działaniach; 
 

2) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki 
środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych; 

3) umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej; 
 

4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz 
ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania  
w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem 
realizowanych przez nauczyciela zadań; 
 

5) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy 
społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, 
w której nauczyciel odbywał staż. 

 
 
                                                                         
                                                                      staż: 2 lata i 9 msc 
 
 
 
 
 
   § 8. 1. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela 
dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 
 

kontraktowy mianowany 

mianowany dyplomowany 
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1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym 
doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej; 
 

2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły; 
 

3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości 
pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia 
ustawicznego – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż. 

 
    2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego 
obejmują: 
 
1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej 

na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej  
i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e 
ust. 1–3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań 
odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach 
nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją; 
 

2)  wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej; 
 

3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez 
prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli 
kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego 
doskonalenia zawodowego lub innych zajęć; 
 

4) realizację co najmniej trzech z następujących zadań: 
 

a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, 
opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną 
lub postępowaniem w sprawach nieletnich, 
 

b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla 
nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw 
podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta 
współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej, 

 
c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań 

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, 
 

d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie 
zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie 
umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie 
zaawansowanym, 

 
e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w 

sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami 
samorządowymi lub innymi podmiotami, 

 
f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej; 

 
5)    umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych 

lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest 
zatrudniony. 
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1.4.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego                                              
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) 

  
 

USTAWA 
z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego 
 

    Art. 42. § 1. Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy. 

    § 2. Pisma mogą być doręczane również w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli 

przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

    § 3. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób określony w § 1 i 2, a także                           

w razie koniecznej potrzeby, pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się adresata 

zastanie. 

    Art. 43. W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem, 

dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania 

pisma adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, 

umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, 

w drzwiach mieszkania. 

    Art. 44. § 1. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 42                   

i 43: 

1) poczta przechowuje pismo przez okres czternastu dni w swojej placówce pocztowej -              

w przypadku doręczania pisma przez pocztę, 

 

2) pismo składa się na okres czternastu dni w urzędzie właściwej gminy (miasta) -                       

w przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną 

osobę lub organ. 

    § 2. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru             

w terminie siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia w miejscu określonym 

w § 1, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na 

drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat 

wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję 

adresata. 

    § 3. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się 

powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż 

czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia. 

    § 4. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu,   

o którym mowa w § 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy. 
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2. Kompendium wiedzy o ocenianiu pracy nauczyciela. 
  
 
1. Podmioty uprawnione do wnioskowania o dokonanie oceny: 
 
Zgodnie z art. 6a ust. 1d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 
2017 r., poz. 1189  ze. zm. w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych ):   
 

a) dyrektor szkoły - z własnej inicjatywy po roku od poprzedniej oceny lub  "z urzędu" po 
zakończeniu stażu przez nauczyciela lub upływie 3 lat od poprzedniej oceny  
w przypadku, gdy nauczyciel nie podjął ścieżki awansu zawodowego; 
 

b) nauczyciel  na własny wniosek, 
  

c) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  
 

d) organ prowadzący szkołę,  
 

e) rada szkoły,  
 

f) rada rodziców.  

 
2.  Terminy dokonywania oceny pracy i wyjątki:  

 
a) po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela 

mianowanego i nauczyciela dyplomowanego - w terminie 21 dni od dnia złożenia 
sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Do tego okresu 21 dni nie 
wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela, trwającej dłużej niż 
14 dni oraz okresów ferii szkolnych, w przypadku szkół nieferyjnych - okresów urlopu 
wypoczynkowego trwającego nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych, 
 

b) po zakończeniu dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9g ust. 8 - w terminie 21 
dni od złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji dodatkowego stażu. Do 
tego okresu 21 dni nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności 
nauczyciela, trwającej dłużej niż 14 dni oraz okresów ferii szkolnych, w przypadku 
szkół nieferyjnych - okresów urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwanie co 
najmniej 14 dni kalendarzowych, 
  

c) co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, 
nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego tj. „ z urzędu"- w okresie nie 
dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu 
dokonywania oceny pracy. Do okresu 3 - miesięcznego nie wlicza się okresów 
usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela, trwającej dłużej niż 14 dni oraz okresów 
ferii szkolnych, w przypadku szkół nieferyjnych - okresów urlopu wypoczynkowego 
trwającego nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych, 
  

d) po upływie roku od oceny poprzedniej na wniosek dyrektora, nauczyciela lub organów- 
w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia nauczyciela na piśmie  
o rozpoczęciu dokonywania oceny pracy. Do okresu 3 - miesięcznego nie wlicza się 
okresów usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela, trwającej dłużej niż 14 dni oraz 
okresów ferii szkolnych, w przypadku szkół nieferyjnych - okresów urlopu 
wypoczynkowego trwającego nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych, 
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Wyjątki !  
 

a) w przypadku, gdy termin przerwy 3 - letniej upływa w okresie odbywania przez 
nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego stażu na kolejny stopień 
awansu zawodowego, oceny pracy dokonuje się po zakończeniu tego stażu, 
 

b) w razie usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 3 
miesiące, termin przerwy 3 - letniej ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności, 
 

c) w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia nauczyciela ocena pracy jest dokonywana 
nie wcześniej niż po upływie roku od dnia podjęcia pracy w danej szkole, a termin                    
3 -letniej przerwy ulega odpowiednio przedłużeniu - okres między ocenami będzie 
wynosił co najmniej 4 lata.  
 

 
3.  Uprawnieni do dokonywania oceny pracy nauczyciela: 

 
a) nauczyciel zatrudniony w jednej szkole – ocenia dyrektor szkoły posiadający 

uprawnienia do sprawowania nadzoru pedagogicznego, 
 

b) nauczyciel uzupełniający etat na podstawie § 22 ust. 1 KN – oceny pracy nauczyciela 
dokonuje dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel, w porozumieniu  
z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć, 
 

c) nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach na podstawie odrębnych umów o pracę – 
niezależnie mogą być dokonywane oceny każdej ze szkół, 
 

d) w przypadku, gdy dyrektor nie posiada kwalifikacji pedagogicznych – ocenę dokonuje 
dyrektor wraz z innym nauczycielem zajmującym stanowisko kierownicze  
i sprawującym nadzór pedagogiczny, a w przypadku oceny osoby zajmującej 
stanowisko kierownicze w szkole - dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu  
z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą, 
 

e) ocena pracy nauczyciela będącego doradcą metodycznym - dokonuje dyrektor szkoły 
(§ 2 ust. 5) rozporządzenia po uzyskaniu oceny dyrektora właściwej placówki 
doskonalenia nauczycieli, w zakresie wykonywania doradztwa metodycznego przez 
nauczycieli. 
 

4.  Skala ocen - stwierdzenia uogólniające:  

 
a) wyróżniająca 
b) bardzo dobra, 
c) dobra, 
d) negatywna. 

 
5.  Szczególne uprawnienia, które daje ocena " wyróżniająca": 

  
a) skraca się okres przerwy między kolejnymi stopniami awansu zawodowego: 

 
 dla kontraktowego z 3 lat do 2 lat - art. 9d ust. 4 i 4a KN, 
 dla mianowanego z 4 lat do 2 lat - art. 9d ust. 4 i 4a KN. 

 
b) nauczyciel dyplomowany docelowo otrzyma 16% dodatku za wyróżniającą się pracę. 
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6.  Kryteria oceny nauczycieli:  
 

a) kryteria oceny pracy nauczyciela dotyczą stopnia realizacji obowiązków określonych 
w art. 6 i art. 42 ust. 2 oraz w art. 5 ustawy – Prawo oświatowe i obejmują wszystkie 
obszary działalności szkoły odpowiednio do posiadanego stopnia awansu 
zawodowego; 
 

b) 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 ustawy – Prawo oświatowe. 

 
7.  Opinie innych podmiotów w procesie oceniania:  
 

a) dyrektor zobowiązany jest zasięgnąć opinii rady rodziców, z wyjątkiem szkół  
i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców; 
 

b) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – zasięga opinii 
opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu; 
 

c)  może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego; 
 

d) 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, 
 

e) ocenę pracy dyrektora dokonuje organ nadzorujący w porozumieniu z organem 
prowadzącym .po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji 
związkowych działających w tej szkole; 
 

f)  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, 
 

g) w przypadku, gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem, oceny 
pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem 
zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór 
pedagogiczny, a w przypadku innych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli, 
szkół i placówek, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 – nauczyciel upoważniony 
przez organ prowadzący; 
 

h) 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 – dyrektor szkoły w porozumieniu z kuratorem oświaty; 
 

i) w  przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
zajęć na podstawie art. 22 ust. 1 oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, 
w której nauczyciel jest zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której 
nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć; 
 

j) w przypadku, gdy nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach, a w żadnej z tych 
szkół nie ma co najmniej 1/2 etatu, ale łącznie jego wymiar zajęć stanowi 1/2 lub 



 
100 

więcej obowiązkowego dla danego stanowiska wymiaru zajęć - 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. 

8.  Odwołanie się od oceny lub wniosek dyrektora o ponowne ustalenie oceny:  
 

a) termin dla nauczyciela wynosi 14 dni - art. 9 KN, 
 

b) nauczyciel odwołuje się za pośrednictwem dyrektora do organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, 
 

c) dyrektor szkoły może jedynie wystąpić w terminie 6 miesięcy do organu, który ustalił 
jemu ocenę o ponowne ustalenia 
 

9. Postępowanie na zakończenie oceniania: 
 

a) dyrektor szkoły przygotowuje projekt oceny i zapoznaje z jego treścią nauczyciela, 
 

b) nauczyciel ma prawo wnieść uwagi i zastrzeżenia do oceny w terminie 3 dni od 
przedstawienia projektu oceny, 
 

c) w trakcie przedstawienia nauczycielowi oceny może wziąć udział przedstawiciel 
związków zawodowych wskazanych przez nauczyciela ( nauczyciel nie musi być 
członkiem tego związku), 
 

10.  Sposoby rozpatrywania odwołań  od oceny lub wniosku przez zespół:  
 

a) zespół podtrzymuje ocenę dokonaną przez dyrektora lub organ - ust. 10a pkt 1, 
 

b) zespół uchyla ocenę pracy i ustalaną nową ocenę - ust. 10a pkt 2 
 

c) zespół uchyla ocenę i przekazuje sprawę do ponownego ustalenia oceny, jeżeli 
ocena została dokonana z naruszeniem prawa. 
 

11.  Warunki nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego: 
 

a) posiadanie odpowiednich kwalifikacji, 
 

b) odbycie stażu zakończonego co najmniej dobrą oceną pracy oraz 
 

-  w przypadku nauczyciela stażysty – zdanie egzaminu przed komisją 
egzaminacyjną; 

 
-  w przypadku nauczyciela kontraktowego – zdanie egzaminu przed komisją 

egzaminacyjną; 
 

- w przypadku nauczyciela mianowanego – uzyskanie akceptacji komisji 
kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela 
i przeprowadzonej rozmowie. 
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Ścieżki awansu zawodowego od 1 września 2018 roku 
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                                                             1 rok i 9 msc 
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stażysta kontraktowy 
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I wariant -------- przerwa 3 lata – nauczyciel w okresie przerwy nie był oceniany lub  
                                           nie otrzymał oceny wyróżniającej; 
                                                                                   
II  wariant  --------   przerwa 2 lata – nauczyciel w okresie przerwy otrzymał  wyróżniającą ocenę;  
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Wyjątek! 

  
Nauczyciel kontraktowy rozpoczynający staż od 1 września 2018 roku na stopień 
nauczyciela mianowanego może go rozpocząć po upływie 2 lat od uzyskania 
stopnia nauczyciela kontraktowego.  

  

  

  

  

kontraktowy mianowany 
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I wariant -------- przerwa 4 lata – nauczyciel w okresie przerwy nie był oceniany lub  
                                           nie otrzymał oceny wyróżniającej 
                                                                                   
II  wariant  --------   przerwa 3 lata lub 2 lata – nauczyciel w okresie przerwy otrzymał  

wyróżniającą ocenę  
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mianowany dyplomowany 
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