
1 
 

 

 
REGULAMIN 

 OCENY PRACY NAUCZYCIELA 

OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ 

 nr 1 w Sosnowcu 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa – Karta nauczyciela – art. 6a ust. 14 – 17 (tekst jednolity Dz. U 2018 poz. 967) 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity z dnia 10 maja 2018 Dz. 

U. 2018 poz. 996) – w szczególności art. 5 i 68 

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  

(Dz. U. 2017 poz. 2203) w szczególności art. 76 i 127 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r.  

w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu 

informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu 

oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. 2018 poz. 1133) 
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§ 1. 

Wskaźniki poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz sposoby dokumentowania 

ich spełnienia. 

 

1. KRYTERIA I WSKAŹNIKI OCENY PRACY NAUCZYCIELA STAŻYSTY 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA 

OKREŚLONE W 

ROZPORZĄDZENIU 

WSKAŹNIKI OCENY PRACY  

NAUCZYCIEL: 

Sposób 

dokumentowania 

(źródła informacji) 

spełnienia wskaźników 

1.Poprawność merytoryczną 

i metodyczną prowadzonych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych 

1 a) Realizując powierzone zadania przekazuje treści 

merytorycznie poprawne, uwzględnia cele i zdania placówki. 

Założenia programowe,  

Dzienniki zajęć 

lekcyjnych 

Arkusze obserwacji 

Sprawozdania 

semestralne nauczycieli 

1 b)W pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej realizuje 

założenia programowe koła oraz program wychowawczo - 

profilaktyczny 

1 c) Dostosowuje metody, formy pracy i środki dydaktyczne 

adekwatnie do realizowanych celów i treści prowadzonych zajęć. 

1 d) Stosuje różne metody pracy dostosowując je do potrzeb 

wychowanka, grupy 

1 e) Skutecznie komunikuje się z wychowankami 

2. Dbałość o bezpieczne 

i higieniczne warunki nauki, 

wychowania i opieki 

2 a) Stosuje obowiązujące w placówce regulaminy, instrukcje, 

procedury dotyczące bezpieczeństwa (nie naruszył żadnej 

z obowiązujących procedur). 

Analiza dokumentacji 

nadzoru pedagogicznego  

Dokumentacja wyjść i 

wycieczek 

Monitoring realizacji 

programu wychowawczo 

– profilaktycznego 

Sprawozdania 

nauczyciela,  

2 b) Realizuje działania opisane w programie wychowawczo-

profilaktycznym dotyczące bezpieczeństwa (w szczególności 

upowszechnia wśród wychowanków wiedzę o bezpieczeństwie 

oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń). 

2 c) Zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki 

na zajęciach. Przestrzega przepisów bhp w zakresie użytkowania 

pracowni/sali, sprawuje rzetelną opiekę nad wychowankami 

podczas zajęć, dba o porządek w miejscu pracy podczas zajęć i po 

zakończonych zajęciach 

3. Znajomość praw dziecka, w tym 

praw określonych w Konwencji o 

Prawach Dziecka, przyjętej dnia 20 

listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. 

poz. 526), ich realizację oraz 

kierowanie się dobrem 

wychowanka i troską o jego 

zdrowie z poszanowaniem jego 

godności osobistej 

 

3 a) Realizuje działania mające na celu zapoznanie 

wychowanków z prawami dziecka i konwencją praw dziecka 

(reaguje na sytuacje nieprzestrzegania praw dziecka).  

Analiza dokumentacji 

nadzoru pedagogicznego 

– sprawozdanie 

nauczyciela. 

3 b) Przestrzega praw dziecka kieruje się dobrem wychowanka, 

troską o jego zdrowie, rozwój, z poszanowaniem godności 

wychowanka, szanuje prywatność wychowanka (nie wpłynęły 

skargi ustne lub pisemne na zachowanie nauczyciela naruszające 

prawa dziecka,). Podczas zajęć przestrzega zapisów statutowych 

dotyczących praw i obowiązków wychowanków. Stwarza 

wychowankom warunki do wyrażania własnych poglądów, opinii 

dotyczących prowadzonych zajęć. 

Analiza dokumentacji 

nadzoru pedagogicznego  

Arkusz obserwacji zajęć 

3 c) Upowszechnia prawa dziecka w społeczności placówki ( 

pogadanki, wystawy, gazetki, imprezy okazjonalne) 

Arkusz obserwacji zajęć 

Sprawozdania 

nauczycieli 

4. Wspieranie każdego 

wychowanka, w tym wychowanka 

niepełnosprawnego, w jego 

rozwoju oraz tworzenie warunków 

do aktywnego i pełnego 

uczestnictwa wychowanka w życiu 

placówki oraz środowiska 

4 a) Rozpoznaje predyspozycje, potrzeby i oczekiwania 

wychowanków 

Założenia programowe 

kół 

4 b) Planuje swoje działania z wychowankami korzystając z 

wyników przeprowadzonej diagnozy. Stosuje zasadę 

indywidualnego podejścia do wychowanka. 

Indywidualne programy 

pracy z wychowankiem o 

specjalnych potrzebach 

edukacyjnych 
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA 

OKREŚLONE W 

ROZPORZĄDZENIU 

WSKAŹNIKI OCENY PRACY  

NAUCZYCIEL: 

Sposób 

dokumentowania 

(źródła informacji) 

spełnienia wskaźników 

lokalnego 4 c) Angażuje wychowanków do prezentowania swoich uzdolnień 

w obszarach edukacji, sportu, wychowania, kształtuje 

umiejętność spędzania czasu wolnego i przygotowuje do 

aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Umożliwia 

każdemu wychowankowi udział w przedsięwzięciach 

organizowanych w placówce. 

Arkusze obserwacji, 

Karty wycieczek, karty 

zgłoszeń na konkursy 

5. Kształtowanie u wychowanków 

szacunku do drugiego człowieka, 

świadomości posiadanych praw 

oraz postaw obywatelskiej, 

patriotycznej i prospołecznej, w 

tym przez własny przykład 

nauczyciela 

5 a) Prowadzi zajęcia promujące wartości społeczno-obywatelskie 

i wychowawcze  

Monitorowanie realizacji 

programu 

wychowawczo-

profilaktycznego 

Sprawozdania 

nauczycieli 

5 b) Realizuje działania wychowawcze zgodnie z przyjętym przez 

placówkę programem wychowawczo-profilaktycznym. 

5 c) Podejmuje z wychowankami działania społeczno – 

obywatelskie kształtujące postawy i normy społeczne, np. udział 

w akcjach charytatywnych, praca w SW, wolontariat 

 

Arkusz obserwacji 

Scenariusze imprez 

Regulaminy akcji  

Monitoring realizacji 

programu wychowawczo 

– profilaktycznego  

5 d) W swoich działaniach kształtuje u wychowanków 

poszanowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych 

kultur 

Dokumentacja zajęć  

6. Współpraca z innymi 

nauczycielami 

6 a) Aktywnie (czynnie, przejawiając inicjatywę) uczestniczy w 

pracach rady pedagogicznej i zespołów działających w placówce 

Analiza dokumentacji,  

Sprawozdania i protokoły 

z pracy zespołów, 

dokumentacja nadzoru 

pedagogicznego 

6 b) Współpracuje z innymi nauczycielami w organizacji zajęć, 

imprez, uroczystości szkolnych. 

Arkusze obserwacji, 

Scenariusze imprez, 

sprawozdania 

6 c) Uczestniczył w zajęciach prowadzonych przez opiekuna 

stażu (co najmniej 10 - dotyczy nauczyciela odbywającego staż) 

lub innych nauczycieli (co najmniej 3). 

Arkusze obserwacji 

6 d) Dba o właściwe relacje międzyludzkie (stosuje zasady 

komunikacji interpersonalnej, jest empatyczny, itp.). 

Wywiady 

Obserwacja 

7. Przestrzeganie przepisów prawa 

z zakresu funkcjonowania placówki 

oraz wewnętrznych uregulowań 

obowiązujących w placówce, w 

której nauczyciel jest zatrudniony 

7 a) Stosuje przepisy prawa obowiązującego w placówce (statut, 

regulaminy, procedury, zarządzenia, itp.). Postępuje zgodnie 

z obowiązującymi w placówce przepisami prawa (nie 

stwierdzono nieprawidłowości w przestrzeganiu prawa). 

Obserwacja, analiza 

dokumentów z Nadzoru 

Pedagogicznego 

7 b) Rzetelnie prowadzi dokumentację w sposób zgodny z 

przepisami prawa i wewnętrznymi uregulowaniami 

Dokumentacja nadzoru 

pedagogicznego 

Obserwacja 

7 c) Przestrzega dyscypliny pracy. Analiza dokumentów  

Dokumentacja nadzoru 

pedagogicznego 

8. Poszerzanie wiedzy 

i doskonalenie umiejętności 

związanych z wykonywaną pracą 

w tym w ramach doskonalenia 

zawodowego; 

8 a) Określa swoje potrzeby w zakresie doskonalenia.  Na podstawie wywiadu z 

nauczycielem oraz/lub 

potwierdzenie analizą 

dokumentacji  

8 b) Planuje doskonalenie zawodowe zgodnie z potrzebami 

placówki i specyfiką zajęć. Uczestniczy w doskonaleniu 

zawodowym organizowanym w placówce oraz szkoleniach 

zewnętrznych zgodnie z potrzebami placówki i własnym 

rozwojem zawodowym. 

Sprawozdania 

nauczycieli 

potwierdzenia 

uczestnictwa (np. 

zaświadczenie, certyfikat, 

itp.) 

8 c) Nabyte w procesie doskonalenia kompetencje, wykorzystuje 

w swojej pracy zgodnie z potrzebami placówki. 

Na podstawie wywiadu z 

nauczycielem 

(wychowankami) 

oraz/lub  potwierdzenie 

analizą dokumentacji 
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA 

OKREŚLONE W 

ROZPORZĄDZENIU 

WSKAŹNIKI OCENY PRACY  

NAUCZYCIEL: 

Sposób 

dokumentowania 

(źródła informacji) 

spełnienia wskaźników 

Obserwacja 

9. Współpraca z rodzicami 9 a) Podejmuje działania mające na celu zaangażowanie rodziców 

w życie grupy/zespołu (współpracuje z rodzicami zgodnie z 

ustalonymi w placówce zasadami). Podejmuje skuteczne 

działania, których efektem jest pozyskanie rodziców do 

współpracy. 

Analiza dokumentacji. 

Scenariusze imprez 

okazjonalnych. 

9 b) Podejmuje działania mające na celu wsparcie rodziców w 

sprawach wychowawczych, opiekuńczych i w rozwijaniu 

zainteresowań i pasji dzieci i młodzieży. 

Wywiad z nauczycielem 

Analiza dokumentacji 

9 d) Zachęca rodziców do podejmowania własnych inicjatyw na 

rzecz placówki 

Notatki na stronie 

internetowej placówki, 

scenariusze imprez  

 



6 
 

2. KRYTERIA I WSKAŹNIKI OCENY PRACY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA 

OKREŚLONE W 

ROZPORZĄDZENIU 

WSKAŹNIKI OCENY PRACY  

NAUCZYCIEL: 

Sposób dokumentowania 

(źródła informacji) spełnienia 

wskaźników 

1. (10) planowanie, 

organizowanie i prowadzenie 

zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych 

wynikających ze specyfiki 

placówki i zajmowanego 

stanowiska, z wykorzystaniem 

metod aktywizujących 

wychowanka, w tym narzędzi 

multimedialnych 

i informatycznych, 

dostosowanych do specyfiki 

prowadzonych zajęć 

10 a) Na podstawie dokonanej analizy potrzeb i 

możliwości wychowanków dostosowuje metody 

aktywizujące stosowane na zajęciach.  

Obserwacja, wywiad z 

nauczycielem 

10 b) Współtworzy narzędzia diagnostyczne, testy, 

pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć 

Narzędzia służące diagnozie, 

testy, scenariusze  

10 c) Stosuje na zajęciach narzędzia multimedialne 

i informatyczne, dostosowane do specyfiki 

prowadzonych zajęć. 

Arkusz obserwacji, 

Scenariusze zajęć 

2.(11) diagnozowanie potrzeb i 

możliwości wychowanka oraz 

indywidualizowanie pracy z 

uczniem 

11 a) Umiejętnie diagnozuje indywidualne potrzeby 

wychowanka (np. dobiera odpowiednie narzędzia 

diagnostyczne, prowadzi diagnozę wiedzy i 

umiejętności podczas naboru na zajęcia, analizuje 

osiągnięcia wychowanka, itp.). 

Wywiad z nauczycielem 

Analiza osiągnięć 

Narzędzia diagnostyczne 

11 b) Wyniki diagnozy wykorzystuje w planowaniu 

i realizacji zajęć z wychowankami 

(indywidualizacja pracy z wychowankami). 

Wywiad z nauczycielem 

Obserwacja.  

11 c) Promuje indywidualne osiągnięcia 

wychowanków 

 Strona internetowa 

 

3.(12) analizowanie własnej 

pracy, wykorzystywanie 

wniosków wynikających z tej 

analizy do doskonalenia procesu 

dydaktyczno–wychowawczego 

i opiekuńczego oraz osiąganie 

pozytywnych efektów pracy 

12 a) Dokonuje ewaluacji własnej pracy, 

modyfikuje założenia programowe  w razie 

potrzeby 

Założenia programowe 

Wywiad z nauczycielem 

Obserwacja 

12 b) Zasięga opinii wychowanków, rodziców i 

innych nauczycieli na temat swojej pracy i 

uwzględnia uzyskane informacje w celu poprawy 

jakości swojej pracy. 

Analiza dokumentacji 

Obserwacja 

12 c) Analizuje wdrożone działania pod kątem 

pozytywnych efektów w pracy z wychowankiem. 

Analiza dokumentacji 

Obserwacja 

4.(13) wykorzystywanie w pracy 

wiedzy i umiejętności nabytych 

w drodze doskonalenia 

zawodowego,  

13 a) Doskonali swój warsztat zawodowy 

uczestnicząc w różnorodnych formach 

doskonalenia zawodowego. 

Analiza dokumentacji 

Obserwacja 

13 b) W oparciu o wiedzę i umiejętności zdobyte 

w ramach doskonalenia zawodowego modyfikuje 

dotychczasowe działania (wykorzystuje zdobytą 

wiedzę i umiejętności na zajęciach 

z wychowankami). 

Analiza dokumentacji 

Obserwacja 

13 c) Dzieli się zdobytą wiedzą z innymi 

nauczycielami na spotkaniach zespołów 

przedmiotowych 

Protokoły i sprawozdania 

semestralne z działalności 

zespołów przedmiotowych 

5.(14) realizowanie innych zajęć i 

czynności, o których mowa w art. 

42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, 

w tym udział w przeprowadzaniu 

egzaminów, o których mowa w 

art. 42 ust. 2b pkt 2 Karty 

Nauczyciela 

14 a) Prowadzi diagnozę w zakresie zainteresowań 

i potrzeb wychowanków  

Wywiad z nauczycielem 

Analiza dokumentacji 

Obserwacja  

14 b) Realizuje dodatkowe zadania wynikające ze  

statutu placówki np. organizacja imprez 

artystycznych, sportowych dla środowiska 

lokalnego prezentujących osiągnięcia 

wychowanków. 

Analiza dokumentacji 

Arkusze obserwacji imprez 

okazjonalnych 

Scenariusze imprez 

14 c) Realizuje zadania wynikające ze współpracy 

placówki z lokalnym środowiskiem kulturalnym, 

sportowym i rekreacyjnym lub instytucjami 

działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 

Analiza dokumentacji 

Obserwacja 
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3. KRYTERIA I WSKAŹNIKI OCENY PRACY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 

SZCZEGÓŁOWE 

KRYTERIA 

OKREŚLONE W 

ROZPORZĄDZENIU 

WSKAŹNIKI OCENY PRACY 

NAUCZYCIEL:  

Sposób dokumentowania (źródła 

informacji) spełnienia wskaźników 

1.(15) podejmowanie 

innowacyjnych rozwiązań 

organizacyjnych, 

programowych lub 

metodycznych w prowadzeniu 

zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i 

opiekuńczych 

15 a) Z własnej inicjatywy podejmuje i wdraża 

działania innowacyjne, organizacyjne, 

dydaktyczne lub metodyczne wspierające rozwój 

wychowanków : zajęcia w teatrze, muzeum, 

bibliotece, radiu, telewizji, organizuje spotkania z 

ciekawymi ludźmi. 

Sprawozdanie semestralne 

Scenariusze zajęć 

Analiza dokumentacji 

Obserwacje zajęć 

 

15 b) Jest autorem lub współautorem projektów 

lub przedsięwzięć edukacyjnych, wychowawczo 

– profilaktyczno – opiekuńczych. 

Informacja na stronie internetowej 

placówki, notatki, 

Sprawozdania 

Analiza dokumentacji 

15c) Uczestniczy we wdrażaniu działań 

innowacyjnych wprowadzając innowacyjne 

rozwiązania do organizowanych samodzielnie lub 

we współpracy z innymi nauczycielami bądź  

podmiotami zewnętrznymi imprez kulturalnych, 

sportowych, rekreacyjnych.  

Analiza dokumentacji 

Obserwacja 

2.(16) pobudzanie inicjatyw 

wychowanków przez 

inspirowanie ich do działań w 

placówce i środowisku 

pozaszkolnym oraz 

sprawowanie opieki nad 

wychowankami podejmującymi 

te inicjatywy 

16 a) Inspiruje, przygotowuje wychowanków do 

udziału w konkursach, przeglądach, wystawach, 

turniejach, olimpiadach, zawodach lub innych 

formach rywalizacji – co najmniej 1 w semestrze 

informacja na stronie internetowej 

placówki,  

Karty zgłoszenia do konkursów 

Podziękowania za udział w konkursach 

 

16 b) Inspiruje i wspiera wychowanków w 

realizacji ich własnych inicjatyw na terenie 

placówki lub poza nią i/lub uczestniczy 

w działaniach wolontariatu. 

Scenariusze imprez/dokumentacja 

potwierdzająca działalność 

wolontariatu 

16 c) Organizuje konkursy dla wychowanków 

placówki – co najmniej 1 w danym roku 

szkolnym 

Regulaminy konkursów, protokoły 

16 d) Organizuje lub jest współorganizatorem 

konkursów międzyszkolnych – co najmniej 1 w 

danym roku szkolnym 

Regulaminy konkursów, protokoły 

3.(17) prowadzenie oraz 

omawianie zajęć otwartych dla 

nauczycieli lub rodziców 

17 a)  Prowadzi zajęcia otwarte dla nauczycieli 

i/lub rodziców wychowanków lub 

współorganizuje zajęcia otwarte dla nauczycieli 

innych szkół/placówek.  – co najmniej 1 w 

danym roku szkolnym 

Scenariusze zajęć, arkusze obserwacji 

17 b) Uczestniczy w zajęciach otwartych 

zorganizowanych na terenie placówki lub poza 

nią  - co najmniej 1 w danym roku szkolnym 

Analiza dokumentacji 

Sprawozdania nauczycieli 

17 c) Omawia przeprowadzone zajęcia otwarte i 

przedstawia wnioski do dalszej pracy podczas 

spotkań zespołów przedmiotowych lub na radzie 

pedagogicznej 

Protokoły z zebrań, sprawozdania z 

działalności zespołów 

4.(18) wykorzystywanie wiedzy 

i umiejętności nabytych w 

wyniku doskonalenia 

zawodowego do doskonalenia 

własnej pracy oraz pracy 

placówki 

18  a) Wykorzystuje nabytą wiedzę 

i umiejętności (dodatkowe kwalifikacje, 

uprawnienia, umiejętności) modyfikując własną 

pracę edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczą do 

pracy z wychowankami. 

Analiza dokumentacji (np. 

sprawozdania semestralna) 

Obserwacja  

18 b) Dzieli się wiedzą i umiejętnościami 

zdobytymi podczas doskonalenia zawodowego w 

ramach zespołów przedmiotowych 

Protokoły z zebrań zespołów 

przedmiotowych 

18 c) Zdobyta wiedza i umiejętności przekłada 

się na podniesienie jakości pracy placówki. 

Analiza dokumentacji 

Obserwacja 
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SZCZEGÓŁOWE 

KRYTERIA 

OKREŚLONE W 

ROZPORZĄDZENIU 

WSKAŹNIKI OCENY PRACY 

NAUCZYCIEL:  

Sposób dokumentowania (źródła 

informacji) spełnienia wskaźników 

5.(19) realizowanie 

powierzonych funkcji lub 

innych zadań zleconych przez 

dyrektora placówki 

19 a) Odpowiedzialnie i rzetelnie realizuje 

powierzone przez dyrektora zdania dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze na terenie placówki 

lub poza nią. 

Analiza dokumentacji (np. dzienniki 

zajęć) 

Obserwacja  

19 b) Rzetelnie i terminowo realizuje inne 

zadania zlecone przez dyrektora (np. sprawnie 

organizuje pracę zespołu zadaniowego, pracy 

komisji) 

Analiza dokumentacji 

Obserwacja 

19 c) Aktywnie (czynnie przejawiając inicjatywę) 

pracuje w ramach powierzonych obowiązków – 

powołanych zespołów realizując zadania na rzecz 

placówki lub innych podmiotów 

współpracujących z placówką. 

Analiza dokumentacji (np. 

sprawozdania) 

Obserwacja 
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4. KRYTERIA I WSKAŹNIKI OCENY PRACY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 

SZCZEGÓŁOWE 

KRYTERIA 

OKREŚLONE W 

ROZPORZĄDZENIU 

WSKAŹNIKI OCENY PRACY  

NAUCZYCIEL: 

Sposób dokumentowania 

(źródła informacji) spełnienia 

wskaźników 

1.(20) ewaluacja własnej 

pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i 

opiekuńczej oraz 

wykorzystywanie jej 

wyników do doskonalenia 

własnej pracy i pracy 

placówki 

20 a) Na bieżąco monitoruje efekty swojej pracy 

stosując informacje zwrotną dla wychowanka – 

ocena kształtująca.  

Samoocena nauczyciela 

Analiza dokumentacji 

Obserwacja 

20) b Monitoruje i pozyskuje informację 

dotyczącą organizacji procesu uczenia się 

wychowanków (trafność doboru metod i form 

pracy do zakładanych celów uczenia się 

wychowanków). 

Wywiad z nauczycielem, 

wychowankami 

Analiza dokumentacji 

Obserwacja 

20 c) Monitoruje pracę wychowawczą 

i opiekuńczą (w formie wybranej przez 

nauczyciela). 

Wywiad z nauczycielem, 

wychowankami 

Analiza dokumentacji – 

sprawozdanie z realizacji 

programu wychowawczo-

profilaktycznego 

20 d) Analizuje wyniki prowadzonej ewaluacji 

formułując wnioski, rekomendacje, modyfikuje 

działania adekwatnie do ustalonych wniosków, 

których celem jest doskonalenie własnej pracy i 

pracy placówki. 

Wywiad z nauczycielem, 

wychowankami 

Analiza dokumentacji 

Obserwacja 

2.(21) efektywne 

realizowanie zadań na 

rzecz wychowanka we 

współpracy z podmiotami 

zewnętrznymi 

21 a)Współpracuje z instytucjami 

i organizacjami w realizacji różnych zadań 

mających na celu wsparcie wychowanka w jego 

rozwoju,  

Analiza dokumentacji 

21 b) podnosi jakość pracy placówki w 

środowisku lokalnym ( organizuje lub aktywnie 

uczestniczy w imprezach okolicznościowych 

dla środowiska lokalnego) 

Scenariusze imprez, 

podziękowania od 

organizatorów 

21 c) Rozpoznaje i rozwiązuje (osłabia) 

problemy wychowanka - samodzielnie lub we 

współpracy z różnymi instytucjami. 

Analiza dokumentacji 

3.(22) dwa z poniższych 

kryteriów, wskazane przez 

nauczyciela: 

a) opracowywanie i 

wdrażanie 

innowacyjnych 

programów nauczania, 

programów 

wychowawczo-

profilaktycznych lub 

innych programów 

wynikających ze 

specyfiki placówki lub 

zajmowanego 

stanowiska, z 

uwzględnieniem 

potrzeb 

wychowanków 

22 a) Po rozpoznaniu potrzeb wychowanków 

opracowuje lub modyfikuje założenia 

programowe, uwzględniając innowacyjne 

rozwiązania dydaktyczne, organizacyjne lub 

metodyczne, dostosowane do specyfiki 

prowadzonych zajęć 

 

wywiad, obserwacja lub 

przygotowany dokument 

22 b) Wdraża innowacyjne rozwiązania 

dydaktyczne, organizacyjne lub metodyczne, 

które skutkują pozytywnymi 

efektami dla wychowanków i przyczyniają się 

do podniesienia jakości pracy placówki 

b) upowszechnianie 

dobrych praktyk 

edukacyjnych, w 

szczególności 

przygotowanie 

22 b) Dzieli się przykładami własnej dobrej 

praktyki edukacyjnej publikując je w różnych 

źródłach i mediach (elektronicznych 

i papierowych).  

Analiza dokumentacji (np. 

opracowane materiały 

dydaktyczne, publikacje, 

informacje na stronie 

internetowej, itp.) 
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SZCZEGÓŁOWE 

KRYTERIA 

OKREŚLONE W 

ROZPORZĄDZENIU 

WSKAŹNIKI OCENY PRACY  

NAUCZYCIEL: 

Sposób dokumentowania 

(źródła informacji) spełnienia 

wskaźników 

autorskiej publikacji z 

zakresu oświaty  

 

22 c) Jest autorem lub współautorem publikacji 

z zakresu oświaty. 

Wywiad z nauczycielem 

Analiza dokumentacji (np. 

opracowane publikacje) 

22 d) Wymienia się doświadczeniami 

dotyczącymi metodyki nauczania 

lub rozwiązywania problemów 

wychowawczych (np. w sieciach 

współpracy i samokształcenia, podczas 

konferencji, warsztatów, seminariów 

tematycznych, itp.). 

Wywiad z nauczycielem lub/i 

arkusz sprawozdania 

Analiza dokumentacji (np. 

opracowane materiały 

dydaktyczne, publikacje, 

informacje na stronie 

internetowej, itp.) 

c) przeprowadzenie 

ewaluacji działań 

wynikających z 

pełnionej funkcji lub 

zadań związanych z 

oświatą realizowanych 

poza szkołą oraz 

wykorzystywanie jej 

wyników do 

podnoszenia jakości 

pracy placówki  

22 e) Na bieżąco dokonuje ewaluacji swojej 

pracy (monitoruje efekty uczenia się 

wychowanków oraz trafność doboru metod i 

form pracy do zakładanych celów, 

wynikających z pełnionej funkcji np. eksperta 

ds. awansu zawodowego, doradcy 

metodycznego, członka komisji konkursów 

miejskich, rejonowych lub wojewódzkich itp.). 

Analiza dokumentacji  

22 f) Aktywnie pracuje w zespole 

ewaluacyjnym placówki 

Protokoły z zebrań zespołu 

ewaluacyjnego 

d) współpracę z 

Centralną Komisją 

Egzaminacyjną lub 

okręgową komisją 

egzaminacyjną, w 

szczególności w 

charakterze 

egzaminatora, autora 

zadań lub recenzenta, 

placówkami 

doskonalenia 

nauczycieli lub 

szkołami wyższymi w 

zakresie opieki nad 

studentami 

odbywającymi 

praktyki pedagogiczne 

22 g) Współpracuje z Centralną Komisją 

Egzaminacyjną lub Okręgową Komisją 

Egzaminacyjną wykonując zadania 

egzaminatora, autora zadań lub recenzenta lub/i 

w spółpracuje z placówkami doskonalenia 

nauczycieli (np. prowadzi warsztaty dla 

nauczycieli, przyjmuje grupy nauczycieli na 

wizyty studyjne, opracowuje materiały 

metodyczne lub inne wspomagające pracę 

nauczycieli). 

Analiza dokumentacji 

22 h) Współpracuje ze szkołami wyższymi - w 

zakresie opieki nad studentami odbywającymi 

praktyki pedagogiczne, prowadzi zajęcia 

otwarte dla studentów. 

Wywiad z nauczycielem 

Analiza dokumentacji 
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§ 2. 

Sposób obliczania poziomu spełnienia kryteriów. 

 

1. Ocenę pracy nauczyciela ustala się po ustaleniu poziomu spełniania wszystkich 

kryteriów oceny pracy określonych dla danego stopnia awansu zawodowego, 

z zastosowaniem wskaźników oceny pracy określonych w tym regulaminie. 

2. W przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy na poziomie:  

1) 95% i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;  

2) 80% i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;  

3) 55% i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;  

4) poniżej 55% – nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną. 

 

3. Spełnienie kryteriów a ocena nauczyciela 

 

OCENA 

Poziom 

spełnienia 

kryteriów 

Stopień  Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

Liczba 

kryteriów  
9 14 19 23 

Wyróżniająca od 95% 

Minimalna 

liczba 

spełnionych 

kryteriów* 
 

9 13 18 22 

Bardzo dobra od 80% 7 11 15 18 

Dobra od 55% 5 8 10 13 

Negatywna 
poniżej 

55% 
4 i mniej 7 i mniej 9 i mniej 12 i mniej 

 
• waga pojedynczego kryterium jest jednakowa dla danego stopnia awansu 

 

4. Spełnienie wskaźnika odnotowywane jest według skali: 

1) Zrealizowane –spełnione – 1 punkt 

2) Niezrealizowane – niespełnione – 0 punktów 

 

5. Uzyskanie co najmniej75% wskaźników pozwala na spełnienie danego 

kryteriumz wyjątkiem kryterium dotyczącym bezpieczeństwa (kryterium 2 w zakresie 

nauczyciela stażysty), w którym muszą być spełnione wszystkie wskaźniki. 
 

Nauczyciel Numer kryterium 
Liczba 

wskaźników 
Liczba wskaźników zaliczających 

spełnienie kryterium 

Stażysta 1 1 5 4 

 
2 2 3 3 

 
3 3 3 2 

 
4 4 3 2 

 
5 5 4 3 

 
6 6 4 2 

 
7 7 3 2 

 
8 8 3 2 

 
9 9 3 2 

Kontraktowy 1 10 3 2 

 
2 11 3 2 

 
3 12 3 2 

 
4 13 3 2 
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5 14 3 2 

Mianowany 1 15 3 2 

 
2 16 4 3 

 
3 17 3 2 

 
4 18 3 2 

 
5 19 3 2 

Dyplomowany 1 20 4 3 

 
2 21 3 2 

 
3a 22 a 2 1 

 
3b 22 b 3 2 

 
3c 22 c 2 1 

 
3d 22d 2 1 

 

 

lub 

z wykorzystaniem propozycji MEN: 

 
4. Poziom spełniania każdego kryterium jest oceniany z zastosowaniem wskaźników oceny pracy, 

które zaliczane są w skali od 0 do 1 punktów (za każdy wskaźnik). Jeśli wskaźnik nie występuje ze 

względu na specyfikę stanowiska pracy nauczyciela, to kryterium jest oceniane w odniesieniu do 

pozostałych wskaźników.  

5. Poziom spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela ustala się według wzoru: 

 

  
               

 
        

gdzie:  

Z - oznacza ustalony poziom spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela,  

X1 , X2 ,  … Xn  -  oznacza liczbę punktów uzyskanych za poszczególne kryteria- sumę punktów 

uzyskaną za poszczególne wskaźniki w ramach danego kryterium,  

Y - oznacza maksymalną liczbę punktów do uzyskania przez nauczyciel 

 

§ 3. 

Delegowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli na wicedyrektorów lub innych 

członków kadry kierowniczej - szczegółowe określenie kompetencji poszczególnych osób. 

1. Dyrektor deleguje uprawnienia na wicedyrektorów lub innych członków kadry 

kierowniczej zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego. 

2. Wicedyrektorzy lub inni członkowie kadry kierowniczej na podstawie prowadzonej 

dokumentacji przygotowują propozycję oceny pracy nadzorowanych nauczycieli 

i przedstawiają ją dyrektorowi placówki. 

3. Dyrektor placówki na podstawie przygotowanej przez wicedyrektorów lub innych 

członków kadry kierowniczej dokumentacji opracowuje propozycję oceny pracy 

nauczyciela, którą przedstawia ocenianemu nauczycielowi. 
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§ 4. 

Zasady wprowadzania regulaminu 

 
1. W celu uzyskania opinii Rady Pedagogicznej, dyrektor udostępnia tekst regulaminu 

nauczycielom np. poprzez publikację na tablicy informacyjnej, w formie elektronicznej.  

2. Rada Pedagogiczna opiniując regulamin swoją opinie wyraża w formie uchwały. 

3. Regulamin opiniują zakładowe organizacje związkowe. 

4. Opinie Rady Pedagogicznej i zakładowych organizacji związkowych nie są wiążące dla 

dyrektora. 

5. Regulamin wprowadzany jest zarządzeniem dyrektora placówki.  

 

§ 5. 

Zasady wprowadzania zmian do regulaminu. 

 

1. Zmiany w regulaminie wprowadzane są w następujący sposób: 

1) Zmiany może zaproponować: 

a) dyrektor placówki 

b) przedstawiciele rady pedagogicznej 

c) przedstawiciele związków zawodowych działających w placówce 

2) Zaproponowane zmiany opiniowane są przez radę pedagogiczną i zakładowe 

organizacje związkowe 

3) Po zaopiniowaniuprzez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, 

zmiany do obowiązującego Regulaminu wprowadzane są zarządzeniem dyrektora 

2. Regulamin obowiązuje zgodnie z zapisami zarządzenia dyrektora. 

 

 

 

§ 6. 

Termin obowiązywania regulaminu 

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od ….. 

 


