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REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELA  

GIMNAZJUM IM. GEN. JÓZEFA HALLERA W GNIEWIE 

Regulamin opracowano na podstawie: 

1.   Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. 

poz. 191) - art. 4, art. 6, art. 6a, art. 42 ust. 2.  

2.   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowego z 21 grudnia 2012 r. w sprawie 

kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania 

odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. z 

2012 r. nr 246, poz. 1538) - §2, §3, §5, §6, §7.  

3.   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie 

zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych 

ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika 

(Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz. 286) - §6 ust. 2 pkt 2. 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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). 

§ 1 

Praca nauczyciela z wyjątkiem nauczyciela stażysty podlega ocenie. 

§ 2 

1. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak 

niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego  

2. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana z inicjatywy dyrektora szkoły lub na 

wniosek:  

a. samego nauczyciela,  

b. organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  

c. organu prowadzącego szkołę,  

d. rady rodziców.  

3. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia 

złożenia wniosku, o którym mowa w paragrafie § 2, ust. 2.  

4. Do okresu, o którym mowa w ust. 3 nie wlicza się okresów usprawiedliwionej 

nieobecności w pracy nauczyciela, trwającej dłużej niż miesiąc i okresów ferii 

wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego.  

5. W przypadku dokonywania oceny z inicjatywy dyrektora szkoły, organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, rady rodziców, dyrektor 

szkoły powiadamia o tym nauczyciela co najmniej na miesiąc przed dokonaniem 

oceny.  

§ 3 

Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem 

uogólniającym: 

1. ocena wyróżniająca,  

2. ocena dobra,  
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3. ocena negatywna.  

§ 4 

Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który na wniosek nauczyciela przy jej 

dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego, właściwego doradcy 

metodycznego, a w przypadku braku takich możliwości - innego nauczyciela 

dyplomowanego lub mianowanego. Opinie te powinny być wyrażone na piśmie. 

§ 5 

1. Dyrektor ustala ocenę pracy po zapoznaniu nauczyciela z pisemnym projektem oraz 

po wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.  

2. Nauczyciel może zgłosić swoje uwagi na piśmie w ciągu 7 dni od daty zapoznania się 

z projektem oceny.  

3. Od ustalonej oceny, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:  

a. nauczycielowi - prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem dyrektora 

szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą,  

b. nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły - prawo 

złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny jego pracy do organu, który tę 

ocenę ustalił.  

4. Organ, o którym mowa w § 5pkt 3, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub 

wniosku nauczyciela zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający 

nie przysługuje odwołanie.  

5. Dyrektor doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy, a jej odpis włącza się do 

akt osobowych nauczyciela.  

§ 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 ta wynika z uzasadnionego przekonania nauczyciela, iż wydane polecenie było 

sprzeczne z dobrem wychowanka dziecka albo dobrem publicznym. 

§ 7 

1. Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela uwzględniając w szczególności 

następujące kryteria:  

a. poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zadań 

zawodowych wynikających ze statutu szkoły, kulturę i poprawność języka, 

pobudzanie inicjatywy uczniów, osiąganie odpowiedniej dyscypliny uczniów 

na zajęciach,  

b. zaangażowanie zawodowe nauczyciela (prowadzenie pozalekcyjnej 

działalności szkoły, aktywny udział w pracach zespołów nauczycielskich, 

podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i 

opieki, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpraca z 

rodzicami),  

c. aktywność nauczyciela w konsekwentnym doskonaleniu zawodowym,  

d. działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju 

ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb,  



e. przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu 

lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji).  

§ 8 

Kryteria szczegółowe oceniania 

1.Ocenę wyróżniającą może uzyskać nauczyciel spełniający kryteria na ocenę dobrą i co 

najmniej sześć z następujących wymagań: 

a) w procesie lekcyjnym wyróżnia się umiejętnością: 

 stosowania różnorodnych i nowoczesnych metod nauczania, 

 indywidualizacji procesu kształcenia z uwzględnieniem różnic rozwojowych 

uczniów oraz stosowania odpowiednich metod postępowania, 

 rozbudzania wielostronnej aktywności uczniów, 

 wykorzystania środków dydaktycznych 

 stosowania procedur i narzędzi ewaluacji, 

b) doskonali swoja wiedzę i umiejętności oraz zajmuje się doskonaleniem innych 

poprzez prowadzenie zajęć otwartych, 

c) poświęca uczniom dodatkowy czas na organizację imprez szkolnych, wycieczek 

lub pełni funkcję opiekuna organizacji uczniowskiej, 

d) aktywnie uczestniczy w pracach Rady Pedagogicznej i jej komisjach opracowując 

dokumenty pracy szkoły i wykonując zadania związane z mierzeniem jakości, 

e) współpracuje z instytucjami wspierającymi działalność szkoły, 

f) w ramach działalności pozalekcyjnej otacza szczególną opieką uczniów zdolnych, 

rozwijając ich zainteresowania i uczniów z trudnościami w nauce, 

g)  uzyskuje wysokie wyniki dydaktyczne w odniesieniu do możliwości uczniów  

potwierdzone narzędziami pomiaru dydaktycznego przez dyrekcję lub nadzór 

pedagogiczny, 

h) doprowadza uczniów do sukcesów naukowych, sportowych, artystycznych na 

szczeblach pozaszkolnych, 

i) tworzy i upowszechnia nowatorskie rozwiązania metodyczne, 

j) systematycznie wzbogaca swój warsztat pracy, 

k) opracował i wdrożył własny program działań edukacyjnych lub wychowawczych, 

l) pełnił funkcję przewodniczącego zespołu  przedmiotowego lub opiekuna stażu, 

m) pełnił funkcje doradcy metodycznego, trenera terapeuty, edukatora, egzaminatora, 

lub eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej 

 

2. Ocenę dobrą otrzymuje nauczyciel, jeżeli jego pracę cechują: 

a) zawsze przygotowany do zajęć i rytmicznie realizuje założenia programowe i 

organizacyjne, 

b) w procesie dydaktycznym stosuje zasady zgodne z założeniami pedagogiki i 

psychologii, 

c) systematycznie ocenia wiadomości i umiejętności uczniów zgodnie z 

wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 



d) wykazuje umiejętność samooceny lekcji i innych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, 

e) uzyskuje zadowalające wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

f) wykazuje dobrą znajomość zespołu klasowego, zna warunki domowe i 

środowiskowe swoich uczniów. Jako wychowawca klasy potrafi współdziałać  z 

rodzicami uczniów i z nimi samymi- dążąc  do integracji zespołu klasowego, 

g) prawidłowo organizuje pomoc dla uczniów w sytuacjach dla nich trudnych, a w 

szczególności : 

 zapobiega niepowodzeniom wychowawczym poprzez  

  zacieśnianie kontaktów z rodzicami, z pedagogiem,  

  z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami  

  społecznymi itp., 

 zapobiega niepowodzeniom dydaktycznym swoich  

   uczniów,  

h) dba o swój warsztat pracy, estetykę pracowni, pomoce dydaktyczne, 

i) dba o bezpieczeństwo uczniów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i w czasie 

przerw, 

j) systematycznie uczestniczy w różnych formach doskonalenia   organizowanych 

przez kierownictwo szkoły i władze oświatowe, 

k) w pracy dydaktycznej i wychowawczej wykorzystuje dostępną  mu literaturę, 

l) respektuje zarządzenia i zalecenia kierownictwa szkoły, 

m) prawidłowo i terminowo wypełnia dokumentację szkolną i pedagogiczną, 

n) jest taktowny, zdyscyplinowany, sprawiedliwy, koleżeński i umie współżyć z 

otoczeniem. 

3. Ocena negatywną otrzymuje nauczyciel, jeżeli jego pracę cechują: 

a)   brak dyscypliny pracy, częste nieusprawiedliwione spóźnianie się na  

     zajęcia, 

b) nauczyciel nie przygotowuje się do zajęć i nie wykazuje zainteresowania swoim 

warsztatem pracy dydaktycznej, 

c) powtarzające się niezadowalające wyniki w pracy dydaktycznej, 

d) powtarzające się i uzasadnione skargi rodziców dotyczące postawy i metod pracy 

nauczyciela, 

e) nauczyciel nie zwraca uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, nie reaguje 

na negatywne postawy i zachowania uczniów , nie  współpracuje z rodzicami 

f) nie odbywa dyżurów i innych prac o charakterze nadzoru nad uczniami, 

g) nie respektuje zarządzeń dyrekcji o charakterze organizacyjnym i porządkowych, 

h) nie wykonuje zaleceń poobserwacyjnych, 

i) nie uczestniczy w żadnych  formach doskonalenia zawodowego, 

j) zachowanie nauczyciela jest sprzeczne z zasadami etyki, tolerancji, kultury i 

współżycia społecznego. 

 

§ 9 

Karta oceny pracy nauczyciela 



KARTA OCENY PRACY NAUCZYCIELA 

1.Imiona i nazwisko nauczyciela 

………………………………………………………………………………………………… 

2.Data urodzenia …………………………………………………………………………… 

3.Wykształcenie……………………………………………………………………………… 

4. Staż pracy pedagogicznej ……………………………………………………………….    

5. Nazwa szkoły ……………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

6. Zajmowane stanowisko(funkcja) ………………………………………………………… 

7. Stopień awansu zawodowego…………………………………………………………… 

8. Data rozpoczęcia pracy w danej szkole…………………………………………………. 

9. Forma nawiązania stosunku pracy ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

10 Data powierzenia stanowiska kierowniczego w szkole …………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

11.Data dokonania poprzedniej oceny pracy ……………………………………………… 

12.Ocena pracy i jej uzasadnienie …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

13. Stwierdzenie uogólniająca, o którym mowa w art.6a ust.4-Karta Nauczyciela 

…………………………………………………………………………………………………..

. 

 

……………………………                                                              ……………………….. 

Data                                                                                          podpis oceniającego 

14. Z treścią oceny i przysługującymi mi prawem do odwołania – złożenia wniosku o 

ponowne ustalenie oceny w ciągu 14 dni zostałem(am)  zapoznany(a) 



 

 

 

 

 

  

 

 


