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Opracowana na podstawie: 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., poz. 674, z późn. 

zm.) 

 Rozporządzenia MEN z dnia 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., poz. 1538.) 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z 

późn. zm.) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego 

świadectw (Dz. U. z 2009 r., poz.1324) 

 

 

 

I. Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest opisanie toku postępowania dyrektora Przedszkola 

Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem przy dokonywaniu 

oceny pracy nauczyciela oraz wskazanie kryteriów w oparciu o które dokonywana jest 

ocena, a także wskazanie uprawnień ocenianego nauczyciela. 

 
II. Zakres procedury 

Procedura swym zakresem obejmuje dyrektora przedszkola oraz wszystkich 

pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolu, oprócz nauczycieli 

stażystów. 

 
III. Unormowania prawne dotyczące oceny pracy nauczyciela  

1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. 

2. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor przedszkola, w której jest zatrudniony 

nauczyciel. 

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

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

zawodowego nauczyciela za okres stażu. 

4. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się z inicjatywy dyrektora lub na wniosek: 

nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego 

przedszkole, rady rodziców. 

5. Dyrektor przedszkola jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie 

nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku z zastrzeżeniem terminu 

określonego w pkt 3. 

6. Do okresu, o którym mowa w pkt 5, nie wlicza się okresów usprawiedliwionej 

nieobecności nauczyciela w pracy trwającej dłużej niż miesiąc i okresów przerw w 

pracy wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego. 
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7. W przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy dyrektora przedszkola, organu 

prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rady Rodziców lub 

Rady Pedagogicznej, dyrektor powiadamia o tym nauczyciela na piśmie na co 

najmniej miesiąc przed dokonaniem oceny. 

8. Na wniosek nauczyciela dyrektor przedszkola zasięga, a z własnej inicjatywy 

dyrektor szkoły może zasięgnąć, opinii na temat pracy nauczyciela właściwego 

doradcy metodycznego, a w przypadku braku takich możliwości – innego 

nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego. Opinie te powinny być wyrażone 

na piśmie. 

9. 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 wynika z uzasadnionego przekonania nauczyciela, 

iż wydane polecenie było sprzeczne z dobrem dziecka, dobrem służby albo dobrem 

publicznym. 

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

uogólniającym: 

1) ocena wyróżniająca, 

2) ocena dobra, 

3) ocena negatywna. 

11. Dyrektor przedszkola jest obowiązany zapoznać nauczyciela z pisemnym projektem 

oceny i wysłuchać jego uwag i zastrzeżeń. Nauczyciel może zgłosić swoje uwagi na 

piśmie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od zapoznania się z projektem ocen. 

12. Na wniosek nauczyciela, przy zapoznawaniu go z projektem oceny i wysłuchaniu 

jego uwag i zastrzeżeń, może być obecny przedstawiciel wskazanej przez 

nauczyciela zakładowej organizacji związkowej. 

13. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu 

jego uwag i zastrzeżeń. 

14. Dyrektor przedszkola doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy, której 

wzór stanowi załącznik do rozporządzenia. Odpis karty oceny pracy włącza się do 

akt osobowych nauczyciela. 

15. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje 

nauczycielowi prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora 

przedszkola, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem. 

16. Organ, o którym mowa w pkt 15, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub 

wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie 

przysługuje odwołanie. 

 
IV. Zasady postępowania 

1. Dyrektor przedszkola na zebraniu Rady Pedagogicznej przedstawia lub przypomina 

procedurę dokonywania oceny pracy nauczyciela przedszkola. 

2. W przypadku dokonywania oceny pracy nauczyciela z inicjatywy dyrektora, wykaz 

osób zaplanowanych do oceny dyrektor szkoły może przedstawić: 
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a) do 15 września każdego roku szkolnego załączając harmonogram oceniania 

wskazanych nauczycieli wraz z przewidywanym terminem w planie nadzoru 

pedagogicznego, 

b) poprzez pisemne powiadomienie nauczycieli na co najmniej miesiąc przed 

dokonaniem oceny, w każdym dowolnym czasie. 

3. W przypadku wpłynięcia wniosku o dokonanie oceny pracy nauczyciela od Rady 

Rodziców, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

Rady Pedagogicznej, dyrektor przedszkola powiadamia na piśmie nauczyciela o 

wszczęciu procedury na co najmniej miesiąc przed dokonaniem oceny. 

4. Dokonanie oceny pracy nauczyciela musi nastąpić w okresie nie dłuższym niż 3 

miesiące od dnia złożenia wniosku przez nauczyciela, Radę Rodziców, organ 

prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny z zachowaniem co 

najmniej miesięcznego terminu powiadamiania nauczyciela, z wyłączeniem ust. 2 

oraz, gdy wniosek o ocenę pracy złożył nauczyciel. 

5. Dyrektor przedszkola dokonuje sprawdzenia, czy upłynął przynajmniej rok od 

oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego. 

6. Dyrektor przedszkola w okresie dokonywania oceny pracy nauczyciela może: 

1) zasięgać opinii właściwego doradcy metodycznego; uwzględniana jest tylko 

opinia doradcy metodycznego sformułowana na piśmie i dostarczona zgodnie z 

obiegiem korespondencji, 

2) w przypadku braku możliwości, jak w pkt. 1), dyrektor przedszkola może 

zasięgać opinii nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego zatrudnionego 

w przedszkolu; dyrektor zwraca się na piśmie do ustalonego opiniodawcy z 

prośbą o jej przygotowanie w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma; opinia 

dostarczona po terminie lub jej brak nie wstrzymuje procesu oceniania 

nauczyciela, 

3) dokonywać obserwacji kontrolno – oceniających, 

4) analizować osiągnięcia edukacyjne wychowanków nauczyciela w 

poszczególnych latach szkolnych, 

5) analizować dalszą drogę edukacyjną wychowanków nauczyciela na podstawie 

wyników badania losów absolwentów, 

6) kontrolować i monitorować realizację przez nauczyciela podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego i statutowych zadań przedszkola, 

7) kontrolować dokumentację pedagogiczną prowadzona przez nauczyciela, 

8) w przypadku, gdy nauczyciel skieruje do dyrektora pisemny wniosek o 

zasięgnięcie opinii doradcy metodycznego, dyrektor przedszkola w terminie w 

terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku występuje do właściwej 

instytucji z prośbą o wydanie pisemnej opinii o pracy nauczyciela. 

7. Dyrektor przedszkola przygotowuje projekt oceny pracy nauczyciela, 

uwzględniając: 

1) pisemną opinię doradcy metodycznego, nauczyciela dyplomowanego lub 

minowanego, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt. 1) i 2), 

2) zgromadzone uwagi, spostrzeżenia, analizy, protokoły kontroli, wyniki 

obserwacji, sprawozdania z pracy nauczyciela zgromadzone w teczce imiennej 

nauczyciela, 
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3) wpisy w protokołach Rad Pedagogicznych w zakresie dotyczącym pracy 

konkretnego nauczyciela, 

4) dokonania nauczyciela, jego postawę, kreatywność, zaangażowanie, formy 

doskonalenia, lojalność, uczciwość, zdyscyplinowanie, umiejętność 

współpracy i porozumiewania się z innymi, odpowiedzialność, praktyczne 

wykorzystywania wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii, a także wiedzy 

merytorycznej związanej z realizowanymi zadaniami w okresie od poprzedniej 

oceny pracy, 

5) stopień spełniania wskaźników wewnętrznych przyjętych w przedszkolu. 

8. Dokonując oceny pracy dyrektor przedszkola analizuje pisemne dowody realizacji 

przez nauczyciela obowiązków zawodowych i statutowych zadań przedszkola. 

1) arkusze obserwacji, 

2) dzienniki zajęć przedszkola, 

3) protokoły rad pedagogicznych, 

4) dokumentacja pracy z dzieckiem potrzebującym wsparcia i z uzdolnieniami, 

5) protokoły zebrań z rodzicami, 

6) dokumentacja świadcząca o współpracy ze środowiskiem lokalnym, 

organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dzieci i oświaty, 

wolontariat, 

7) dokumentacja potwierdzająca udział dzieci w konkursach, zawodach, 

przeglądach olimpiadach, 

8) świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające ukończone formy 

doskonalenia zawodowego, 

9) dokumentacja uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego, 

10) pochwały, nagrody, wyróżnienia, skargi, 

11) protokoły kontroli, 

12) publikacje. 

9. W przypadku, gdy nauczyciel wystąpi z wnioskiem do dyrektora o obecność 

przedstawiciela wskazanego związku zawodowego przy zapoznawaniu go z 

projektem oceny, dyrektor przedszkola zwraca się z pisemną prośbą na co najmniej 

5 dni przed datą prezentowania projektu oceny nauczycielowi o delegowanie 

przedstawiciela tego związku na określony termin i godzinę. Nieobecność 

właściwego przedstawiciela wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego 

nie wstrzymuje prezentowania projektu oceny nauczycielowi. 

10. Dyrektor przedszkola zapoznaje nauczyciela z projektem oceny. Po odczytaniu 

treści projektu oceny nauczyciel ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń. Uwagi i 

zastrzeżenia nauczyciel wnosi na piśmie najpóźniej w ciągu 3 dni od daty 

zapoznania się z projektem oceny. 

11. Nauczyciel własnoręcznym podpisem potwierdza fakt zapoznania się z projektem 

oceny. 

12. W terminie 7 dni od daty zapoznania się z projektem oceny i ewentualnym 

uwzględnieniu uwag i zastrzeżeń nauczyciela dyrektor przedszkola sporządza ocenę 

na piśmie. 
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13. Dyrektor przedszkola doręcza oryginał oceny pracy nauczycielowi. Odpis karty 

oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela. Nauczyciel własnoręcznym 

podpisem potwierdza otrzymanie karty oceny pracy. W doręczonej karcie oceny 

dyrektor przedszkola informuje nauczyciela o drodze odwoławczej od oceny. 

 
V. Kryteria oceny pracy nauczyciela 

Praca nauczycieli w przedszkolu podlega ocenie ze szczególnym uwzględnieniem: 

1. Poprawności metodycznej i merytorycznej prowadzonych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

2. Zgodności realizowanych zadań ze statutem przedszkola. 

3. Kultury osobistej nauczyciela, poprawności operowania językiem ojczystym oraz 

stymulowania aktywności dzieci. 

4. Przestrzegania właściwej dla wieku dzieci dyscypliny na zajęciach i w innych, 

różnych sytuacjach. 

5. Aktywności zawodowej nauczyciela, zwłaszcza w zakresie opracowywania i 

wdrażania działań innowacyjnych i projektowych, udziału w pracach zespołów 

nauczycielskich, współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym. 

6. Doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

7. Działań nauczyciela w obszarze wspomagania wszechstronnego (uwzględniając 

możliwości i potrzeby) rozwoju dziecka. 

8. Przestrzegania dyscypliny pracy, w tym poprawności i terminowości prowadzenia 

dokumentacji, punktualności, zaangażowania, aktywnie wykorzystanego czasu 

pracy. 

 
VI. Tryb odwoławczy 

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

nauczycielowi prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem dyrektora 

przedszkola do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem. 

2. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje powołany zespół oceniający  

w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. Od oceny dokonanej przez zespół 

oceniający nie przysługuje odwołanie. 

3. Organ o którym mowa w punkcie 2 powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub 

wniosku zespół oceniający. W skład zespołu wchodzą: 

1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem, 

jako jego przewodniczący, 

2) przedstawiciel rady pedagogicznej przedszkola, 

3) przedstawiciel rady rodziców, 

4) właściwy doradca metodyczny, 

5) przedstawiciel związków zawodowych wskazanych przez nauczyciela. 

 

 

Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela obowiązuje od dnia 01.01.2014r. 


