
1. Nowe regulacje prawne dokonywania od 1 września 2018 r. oceny pracy 
nauczycieli po zmianach w KN w ustawie z dnia 27 pażdziernika 2017 r.                     
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203). 
 

2. Dodatek za wyróżniającą się pracę  nauczyciela. 
 

 
 

wypis z KN z wprowadzonymi zmianami  

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. 6a. 1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. 
Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po 
upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której 
mowa w art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:  

1) nauczyciela; 
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 
3) organu prowadzącego szkołę; 
4) rady szkoły; 
5) rady rodziców. 
 
Art. 6 a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Praca nauczyciela podlega ocenie. 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; 
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3) co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, 

nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.”, 

 

po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1g w brzmieniu: 

 

„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. 

 

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.” 

 



Art. 6 a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 
    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. 

3. (uchylony) 

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

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

5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może 
zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.  

ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

 

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. 

 

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; 
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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.”, 

  

po ust. 5 dodaje się ust. 5a–5f w brzmieniu: 

 

„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 

pracy dokonanej przez dyrektora właściwej placówki doskonalenia nauczycieli,  

w zakresie dotyczącym wykonywania zadań doradcy metodycznego.”, 

6. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie 
obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w 
porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy organ prowadzący 
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szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny - oceny dokonuje ten 
organ.  

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu 
opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Przy 
ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.  

ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

 

„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; 
2) dyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pełnienie 
obowiązków dyrektora szkoły - prawo złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny jego 
pracy do organu, który tę ocenę ustalił.  
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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 

nauczycieli przez okres co najmniej 6 miesięcy – prawo złożenia wniosku o ponowne 

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

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku 
zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.  

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. 

      11. (uchylony) 

      12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli 

szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich odpowiednio – 

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Minister 

Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty  

i wychowania, 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, mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu 

wykonywania pracy przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego, a w przypadku nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze także 

wykonywania obowiązków związanych z zajmowanym stanowiskiem, zróżnicowania 

szczegółowych kryteriów oceny pracy dla poszczególnych stopni awansu 

zawodowego oraz uwzględnienia w szczegółowych kryteriach oceny pracy 

dokonywanej po zakończeniu stażu stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego 

nauczyciela. 

13. Praca nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa 
w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie w każdym czasie na jego wniosek, a także z inicjatywy 
dyrektora lub na wniosek organu prowadzącego. Praca nauczyciela, któremu powierzono 
stanowisko dyrektora w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 
pkt 2, podlega ocenie na jego wniosek lub na wniosek organu prowadzącego. W przypadku 
gdy dyrektorem przedszkola, placówki lub szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji 
pedagogicznych, oceny pracy nauczycieli dokonuje nauczyciel upoważniony przez organ 
prowadzący. Przepisy ust. 4-10 i 12 stosuje się odpowiednio.  

dodaje się ust. 14–18 w brzmieniu 

„14. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz zakładowych 

organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji 

związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie 

Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240) 

albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład 

organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 

r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, 

zrzeszających nauczycieli, które przedstawiły dyrektorowi szkoły informację, o której 

mowa w art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 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, o którym mowa w ust. 14, ustala 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, po zasięgnięciu opinii, o których mowa w ust. 

14.  

 

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 zrzeszających nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu 

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#P2A4
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#P2A4
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


ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach 

dialogu społecznego, oraz organizacji związkowych, reprezentatywnych w rozumieniu 

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach 

dialogu społecznego, w skład których wchodzą organizacje związkowe zrzeszające 

nauczycieli, ustala regulamin określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół, 

nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły oraz 

nauczycieli pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co 

najmniej 6 miesięcy, 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, nauczycieli, 

którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora placówki doskonalenia 

nauczycieli, oraz nauczycieli pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora placówki 

doskonalenia nauczycieli przez okres co najmniej 6 miesięcy, odnoszące się do 

spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 12, oraz uwzględniające specyfikę pracy w tych 

placówkach, ustala kurator oświaty w porozumieniu z organami prowadzącymi 

placówki doskonalenia nauczycieli, po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych 

zrzeszających nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 

2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, oraz 

organizacji związkowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 

2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego,  

w skład których wchodzą organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli. 

 

18. Jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek 

doskonalenia nauczycieli – kurator oświaty, nie uzyska porozumienia z organem 

prowadzącym szkołę albo placówkę doskonalenia nauczycieli w sprawie regulaminu,  

o którym mowa w ust. 16 i 17, regulamin ten ustala odpowiednio organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny albo kurator oświaty. 

 

Podsumowanie! 

1. Zachowano możliwość dokonywania oceny pracy nauczyciela po upływie roku od 
poprzedniej oceny, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: 

1) nauczyciela; 
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek 

doskonalenia nauczycieli - kuratora oświaty; 
3) organu prowadzącego szkołę; 
4) rady szkoły; 
5) rady rodziców. 

                                                                                                        [art. 6a ust. 1 d KN]   

2. Na zakończenie stażu w terminie 21 dni od dnia przedłożenia przez nauczyciela 
sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, dyrektor dokonuje oceny pracy 



zamiast oceny dorobku zawodowego (wcześniej opiekun stażu jest zobowiązany 
przygotować opinię o rozwoju nauczyciela w okresie stażu). Ta zasada obowiązuje 
także po zakończeniu stażu dodatkowego. Do okresu 21 dni nie wlicza się ferii 
szkolnych oraz dni usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej 
dłużej niż 14 dni, a w przypadku placówek nieferyjnych - okresu urlopu 
wypoczynkowego trwającego dłużej niż 14 dni.    

                                                                                                          [art. 6a ust. 1 a, 1 b ,2b  KN]   

3. Obowiązek dokonywania oceny pracy nauczyciela, poza przedstawionym w pkt 2 
występuje także w przypadkach: 

1) "obligatoryjnie" co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia 
nauczyciela dyplomowanego; 
 

2) "obligatoryjnie" co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia 
nauczyciela kontraktowego i mianowanego, jeżeli w tym czasie nauczyciele 
nie rozpoczęli stażu na kolejny stopień awansu zawodowego (jeżeli 
rozpoczęli - to dokonujemy po zakończeniu stażu); 
 

3)  po wpłynięciu wniosku nauczyciela, rady rodziców, organów o dokonanie 
oceny pracy, pod warunkiem, że upłynął rok od poprzedniej oceny pracy; 
 

4. Termin na dokonanie cyklicznej oceny  (co 3 lata) ulega wydłużeniu, gdy nauczyciel 
przebywał na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 3 miesiące. 

                                                                                                                    [art. 6a ust. 1 b KN]   

5. Dyrektor dokonuje oceny pracy nie wcześniej niż rok od podjęcia zatrudnienia                      
w danej szkole. W tym przypadku termin 3- letniej cyklicznej ulega przedłużeniu. 

                                                                                                                     [art. 6a ust. 1 c KN]   

6. Jeżeli do szkoły wpłynął wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela, dyrektor 
zobowiązany jest dokonać oceny pracy w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od 
dnia wpłynięcia wniosku. Jeżeli dyrektor wystąpił z własną inicjatywą dokonania 
oceny pracy, to zawiadamia nauczyciela na piśmie i dokonuje tej oceny w okresie nie 
dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia. do tego okresu nie wlicza się 
okresów usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela, trwającej powyżej 14 dni, ferii 
szkolnych, a w przypadku placówek nieferyjnych - okresu urlopu wypoczynkowego 
trwającego powyżej 14 dni kalendarzowych. 

                                                                                                                       [art. 6a  ust. 2, 2b KN]   

7. Od 1 września 2018 roku stosuje się nową 4 - stopniową skalę ocen. Ocena pracy 
nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym: 
  
1) ocena wyróżniająca; 

2) ocena bardzo dobra; 

3) ocena dobra; 

4) ocena negatywna. 

 



                                                                                                                             [art. 6a  ust. 4  KN]   

8. Przy dokonywaniu oceny pracy, dyrektor: 

 

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. 

                                                                                                                     [art. 6a  ust. 5  KN]   

9.  Rada Rodziców jest zobowiązana przedstawić opinię o pracy nauczyciela w terminie 

14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje 

dokonywania oceny. 

 [art. 6a  ust. 5 a  KN]   

10.  Nauczycielowi przysługuje prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia odwołanie się 

od oceny do kuratora oświaty, za pośrednictwem dyrektora szkoły.   

[art. 6a  ust. 9 pkt 1 KN]   

11.  Dyrektorowi szkoły przysługuje prawo do wnioskowania o ponowne ustalenie oceny 
do organu, który tę ocenę ustalił. 

[art. 6a  ust. 9 pkt 2  KN]   

12.  Zespół oceniający może: 

 

1) podtrzymać  ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ; 

 

 2) uchylić  ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ oraz ustalić 

nową ocenę pracy nauczyciela, albo 

 

3) uchylić ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ, o którym mowa 

w ust. 6, oraz przekazać sprawę do ponownego ustalenia oceny pracy, jeżeli 

ocena pracy została dokonana z naruszeniem prawa. 

[art. 6a ust. 10 a KN]   



 

13. Dyrektor szkoły jest zobowiązany ustalić 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. Regulamin musi być zaopiniowany 

przez Radę Pedagogiczną i organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu 

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach 

dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240) albo jednostkami organizacyjnymi organizacji 

związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych  

w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 

instytucjach dialogu społecznego, zrzeszających nauczycieli, które przedstawiły 

dyrektorowi szkoły informację, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 

1991 r. o związkach zawodowych,  

[art. 6a  ust. 14 KN]   

 
Wyszczególnienie zmian w zasadach oceniania  

 

 
1. Ocena pracy zamiast oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu. 

 
2. Rozbudowanie katalogu stwierdzeń uogólniających ocenę o ocenę bardzo dobrą. 

Nowe stwierdzenie uogólniające niesie za sobą skutki w zakresie awansu 
zawodowego (skrócenie okresu przerwy na kolejny stopień awansu),  a także płac 
nauczycieli dyplomowanych. 
 

3. Dyrektor  ma obowiązek zasięgnięcia opinii rady rodziców, z wyjątkiem szkół                                
i placówek, w których rady rodziców nie są utworzone. Wprawdzie opinia nie jest 
wiążąca, niemniej jednak jest to istotna zmiana świadcząca o zamiarze zwiększenia 
wpływu rodziców na jakość pracy szkoły. 
 

4. Nowością jest, że organ rozpoznający odwołanie od ustalonej oceny lub wniosek o jej 
ponowne ustalenie (ocena dyrektora), będzie mógł samodzielnie ustalić nową 
ocenę. 
 

5. Organ odwoławczy będzie mógł zobowiązać dyrektora do ponownego ustalenia 
oceny,  jeżeli stwierdzi, że w toku oceny doszło do naruszenia prawa (art. 6a ust. 10a 
brzmienia KN). 
 

6. Wprowadzono obligatoryjne terminy - co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania 
stopnia nauczyciela kontraktowego, minowanego i dyplomowanego, jeżeli nauczyciel 
nie rozpoczął stażu na kolejny stopień lub zakończy ścieżkę awansu. 
 

7. Dyrektorzy szkół mają nowy obowiązek stworzenia wewnątrzszkolnego regulaminu 
oceny pracy nauczycieli, z uwzględnieniem specyfiki szkoły. Ustalenie regulaminu 
wymaga zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej oraz związków zawodowych. 
 

8. Nauczycielowi dyplomowanemu legitymującemu się co najmniej 3-letnim okresem 
pracy w szkole (od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego) oraz 
wyróżniającą oceną pracy – będzie przysługiwał dodatek za wyróżniającą pracę – 
docelowo – w wysokości 16 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli 
corocznie w ustawie budżetowej. Po raz pierwszy nauczyciele dyplomowani będą 
mogli otrzymać ten dodatek od 1 września 2020 r., a w docelowej wysokości 



pierwszy raz będzie można go otrzymać od 1 września 2022 r. (do tego czasu 
wysokość dodatku będzie corocznie rosła). Nowy dodatek – dodatek za wyróżniającą 
pracę będzie stanowił uzupełnienie obecnego systemu awansu zawodowego 
w powiązaniu z systemem wynagradzania. 
 

9. Termin wejścia w życie zmian w ocenie pracy nauczyciela to 1 września 2018 r. 
 
 

1.3. Dodatek za wyróżniającą się pracę  nauczyciela od 1 września 2018 r. 
po zmianach w KN –  Ustawa z dnia 27 pażdziernika 2017 r. o finansowaniu 
zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) 

 
Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 

 

1. Dodatek za wyróżniającą się pracę nauczyciela. 

Do Karty Nauczyciela został wprowadzony nowy składnik wynagrodzenia. Nie ma on 
charakteru uznaniowego. Należy się" z urzędu" nauczycielowi dyplomowanemu, który:  

1) przepracował min 3 lata w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela 
dyplomowanego; 
 

2) legitymuje się wyróżniającą oceną pracy. 
 
W okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. dodatek ten ma wynosić   
w wysokości:  

1) w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. – 3% 
2) w okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. – 6% 

 
kwoty bazowe - art. 133 ustawy o finansowaniu zadań publicznych 
 
Od 1 września 2022 r. ma wynosić 16% kwoty bazowej - art. 33a KN. Wysokość dodatku 
jest proporcjonalna do wymiaru zatrudnienia (art. 33a Karty Nauczyciela). 

UWAGA! 

Warunkiem otrzymania dodatku będzie uzyskanie wyróżniającej oceny pracy na 
zasadach, które mają obowiązywać od 1 września 2018 r. 

 

Prawo do dodatku nauczyciel nabędzie z dniem:  

1. 1 stycznia – w przypadku uzyskania prawomocnej wyróżniającej oceny pracy  
w okresie do 1 lipca do 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy; 
 

2. 1 września – w przypadku uzyskania prawomocnej wyróżniającej oceny pracy  
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku kalendarzowego. 

 

Prawo do dodatku wygasa z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym 

uzyskana kolejna ocena pracy jest niższa niż ocena wyróżniająca.  



 


