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PROCEDURA DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA W SPECJALNYM 

OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W ŻUKOWIE 

 

Procedura opracowana została na podstawie:  

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r., poz. 967                          

z  późn. zm.) – art. 6a.  

2. Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz.  910                               

i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) - Ocena pracy nauczyciela dotyczy stopnia realizacji         

obowiązków określonych w art. 6 i art. 42 ust. 2 oraz w art. 5 ustawy w zakresie            

wszystkich obszarów działalności szkoły.                  

3. Rozporządzenie   Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu   

dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska   

kierownicze, szczegółowego zakresu informacji  zawartych w karcie oceny  pracy, składu  

i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego  trybu  postępowania  

odwoławczego  (Dz.U. z 2019 r., poz. 1625). 

4.Statutu Specjalnego Ośrodku Szkolno-Wychowawczego w Żukowie. 

 

  

§ 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 Ośrodka powiadamia  

o tym na piśmie nauczyciela, co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem dokonywania oceny.  

    

§ 3.  

  

Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:   
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1) ocena wyróżniająca;  

2) ocena bardzo dobra;  

3) ocena dobra;  

4) ocena negatywna.  

  

§ 4.  

  

1. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor Ośrodka, który przy jej dokonywaniu może 

zasięgnąć opinii:  

1)  rady pedagogicznej,  

2) przewodniczącego zespołu samokształceniowego,  

3) przedstawiciela związku zawodowego,  

4) samorządu uczniowskiego,  

5) 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,   

6) dyrektor dokonując oceny pracy nauczyciela zasięga opinii rady rodziców.  

2. 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.  

3. W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, 

oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor ośrodka, w której nauczyciel jest zatrudniony,  

w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar 

zajęć.  

§ 5.  

  

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

wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.   

2. Nauczyciel może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy w formie pisemnej  

w terminie 5 dni roboczych od dnia  zapoznania się z projektem oceny.   

3. Na   wniosek   nauczyciela   przy   zapoznawaniu  go  z   projektem   oceny   pracy                       

i  wysłuchaniu  jego  uwag  i  zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez 

nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.  

4. Nauczyciel nie musi być członkiem związku zawodowego, by móc wnosić o obecność jego 

przedstawiciela przy zapoznawaniu go z projektem oceny pracy.  

5. Nauczyciel, po ustaleniu oceny jego pracy, otrzymuje kartę oceny pracy zawierającą ocenę 

pracy(wzór karty oceny pracy – załącznik nr 1), jej uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości 

wniesienia odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny.  

6. Od ustalonej oceny, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje nauczycielowi - 

prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem dyrektora szkoły do organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny nad szkołą.  

7. Organ, o którym mowa w § 5 ust. 6  powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku 

nauczyciela zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje 

odwołanie.  

8. Dyrektor doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy, a jej kopię włącza się do akt 

osobowych nauczyciela.    

§ 6. 

  



 Na ocenę pracy nauczyciela 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.  

  

§ 7.  

  

ZAKRES OCENY  

Ocena pracy nauczyciela dotyczy stopnia realizacji obowiązków określonych w art. 6 i art. 42 

ust. 2 oraz w art. 5 ustawy – Prawo oświatowe w zakresie wszystkich obszarów działalności 

szkoły. Ocenie podlegać zatem będzie:  

1) rzetelność realizacji zadań związanych z powierzonych stanowiskiem oraz podstawowymi 

funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań związanych  

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;  

2) wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju;  

3) dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego;  

4) doskonalenie zawodowe, zgodnie z potrzebami szkoły;  

5) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 

każdego człowieka;  

6) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;  

7) realizacja zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych 

bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz;  

8) realizacja innych zajęć i czynności wynikające z zadań statutowych ośrodka, w tym zajęć 

opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów;  

9) realizacja zajęć i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem  

i doskonaleniem zawodowym;  

10) kierowanie się w swoich działaniach dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę  

moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

   

§ 8. 

  

NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE PRZY OCENIE PRACY NAUCZYCIELI 

W ocenie pracy nauczyciela będą pomocne:  

1) analiza dokumentacji szkolnej prowadzonej przez nauczyciela,  

2) obserwacje prowadzonych zajęć,  

3) wnioski z nadzoru pedagogicznego,  

4) dokumentacja dotycząca podejmowanych przedsięwzięć (udział uczniów w konkursach, 

olimpiadach i ich osiągnięcia), realizacja wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, 

promowanie szkoły, placówki, współpraca ze środowiskiem itp.  

5) dokumentacja innowacji pedagogicznej, projektu edukacyjnego, eksperymentu 

pedagogicznego; 

6) zasady oceny pracy nauczycieli szkoły (załącznik Nr 2) oraz pracy nauczycieli przedszkola 

(załącznik Nr 3); 

7) arkusz samooceny nauczyciela (załącznik Nr 4). 

 



§ 9. 

  

Przepisy stosuje się odpowiednio do dokonywania oceny pracy nauczycieli religii, z tym że 

organ upoważniony do dokonania oceny pracy uwzględnia ocenę merytoryczną nauczyciela 

religii, ustaloną przez właściwą władzę kościelną.  

   

§ 10.  

  

Procedurę zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 27.01.2020r.    

Regulamin oceny pracy nauczyciela wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Procedury dokonywania 

oceny pracy nauczyciela 

w SOSW w Żukowie 

………………………………………….. 

       (pieczęć placówki) 

KARTA OCENY PRACY NAUCZYCIELA   

 

1. Imiona i nazwisko nauczyciela …………………………................................................................. 

2. Data i miejsce urodzenia ...................................................................................................... 

3. Miejsce zatrudnienia ............................................................................................................ 

4. Zajmowane stanowisko (funkcja) ......................................................................................... 

5. Staż pracy pedagogicznej ..................................................................................................... 

6. Stopień awansu zawodowego .............................................................................................. 

7. Wykształcenie ...................................................................................................................... 

8. Data dokonania ostatniej oceny pracy ................................................................................. 

9. Stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust. 4 ustawy - Karta Nauczyciela  

Ocena wyróżniająca // Ocena bardzo dobra // Ocena dobra // Ocena negatywna* 

 

Uzasadnienie 

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

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

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

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

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

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

      (wskazać informacje i okoliczności, które wpłynęły na ustalenie określonej oceny pracy) 

Co uzasadniało wystawienie oceny wyróżniającej // bardzo dobrej // dobrej // negatywnej* 

 

 

 

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

(data dokonania oceny pracy)                                                                     (podpis oceniającego)  

Pouczenie 

Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje Pani/Panu*  
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. 
 

Z treścią oceny i przysługującym mi prawem do odwołania ciągu 14 dni zostałem(-łam) 

zapoznany(-na).  

 

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

           (data)                                                                                                    (podpis ocenianego)  

 



Załącznik Nr 2 

do Procedury dokonywania 

oceny pracy nauczyciela 

w SOSW w Żukowie 

 

ZASADY OCENY PRACY NAUCZYCIELI w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żukowie 

 

§ 1. [Podstawy oceny] 1.Zasady oceny pracy nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żukowie zwane dalej Zasadami 
oceny pracy, opisują szczegółowy sposób uzgadniania ocen w oparciu o jawne wymagania na poszczególne oceny. 
 
2. [Tryb, terminy] Szczegółowy tryb oceny i terminy oceny określa ustawa – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 
1148) wraz z późniejszymi zmianami i ogłoszonymi nowymi tekstami jednolitymi oraz rozporządzenie MEN z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie 
trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli (Dz.U z 2019 r, poz. 1625) wraz z późniejszymi zmianami.  

 
3. [Podstawa prawna] Podstawę oceny pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6 i 42 Karty Nauczyciela oraz art. 

5 Ustawy – Prawo oświatowe dodatkowo ocena dotyczyć będzie zadań nauczyciela wskazanych w statucie szkoły.  

 

§ 2.[Wymagania na poszczególne oceny]1. Dyrektor dokonuje oceny pracy nauczyciela, uwzględniając wymagania na poszczególne oceny 

ustalone wspólnie przez nauczycieli, a opisane w tabeli poniżej: 

 

 Ocenianie 
działanie  

Ocena 

dobra  bardzo dobra   wyróżniająca  

 
 
I. Działania 
dydaktyczne   
Art. 6. KN 
ust.1 pkt 1,  
Art.  42 KN 
ust.2 pkt 2 i 
pkt 3 
 

 
 
Prowadzenie zajęć 
dydaktycznych 

1) Uporządkowana logiczna 
struktura zajęć (czynności 
porządkowe, cele, powiązanie celów 
z wiedzą, którą uczeń ma, kryteria 
sukcesu, zadania, informacja 
zwrotna, podsumowanie); 
 

+ 1) Zastosowanie metod aktywizujących            
- zastosowanie technologii 
informacyjnych 

+ 1) Indywidualizacja na zajęciach 
lekcyjnych (różne zadania, wybór 
Obszar zadań, dodatkowe zadania, 
wybór metod pracy, sposobu 
prezentacji wiedzy, środków 
dydaktycznych wspomagających proces 
uczenia); 

- 

Realizacja 
podstawy 
programowej 

2) Rytmiczna realizacja podstawy 
programowej zgodnie z planem 
dydaktycznym (monitorowanie 
ilościowe podstawy); 
 

 2) Pozytywne wyniki realizacji podstawy 
programowej – pozytywne wyniki 
diagnoz edukacyjnych na poziomie klasy, 
szkoły i egzaminów zewnętrznych; 

 2) Widoczne, udokumentowane 
wysokie wyniki realizacji podstawy 
programowej, np. sukcesy uczniów w 
konkursach, przeglądach, zawodach; 

 



3) Skuteczna realizacja 
zaplanowanych na zajęciach 
lekcyjnych celów nauczania; 
 

Inne działania i 
zajęcia wspierające 
proces uczenia się 
ucznia w ramach 
40 godzinnego 
czasu pracy 

4) Przygotowanie się do zajęć, w 
tym  terminowe oddawanie 
sprawdzianów, testów i innych prac 
uczniowskich; 

 3) Dodatkowe działania wspierające 
procesy uczenia się (nie musza być 
systematyczne), np. konsultacje dla 
ucznia, który wraca po dłuższej 
nieobecności, organizacja konkursów, 
np. recytatorski;   

 3) Dodatkowe systematyczne zajęcia 
związane z procesem uczenia 
rozwijające zainteresowania 
przedmiotem;  

 

 
II. Rozwój 
każdego 
ucznia 
 
Art. 6. KN 
ust.1 pkt 2  
 
 
 
 
 

Praca z uczeniem 
objętym pomocą 
PP,  

5) Realizacja zaleceń z orzeczeń, 
opinii i rozpoznania nauczycielskiego 
(dostosowanie metod, form pracy, 
oceniania, treści i organizacji 
nauczania), w tym współpraca ze 
specjalistami;  

 4) Systemowe w uzgodnieniu z 
rodzicami i w oparciu o wyniki diagnozy          
-  działania nauczyciela dotyczące 
wsparcia ucznia objętego pomocą PP, 
np. dostosowanie planowania 
dydaktycznego i systemu oceniania do 
potrzeb i możliwości ucznia (zmiany w 
planie dydaktycznym, inne testy i 
sprawdziany dla ucznia objętego pomocą 
PP; 
 

 4) Widoczne, udokumentowane 
pozytywne wyniki pracy z uczniem 
objętym pomocą PP; 

 

Praca z uczniem   
ze szczególnymi 
uzdolnieniami  

6) Umożliwienie uczniom prezentacji 
zainteresowań i uzdolnień w szkole 
czyli nauczyciel  umożliwia udział 
uczniów w zorganizowanych przez 
innych nauczycieli konkursach, 
wystawach, turniejach, zawodach 
na terenie szkoły;  

 5) Organizacja konkursów, wystaw, 
turniejów i zawodów w szkole;  
 
6) Organizacja wyjazdów na konkursy, 
przeglądy, turnieje, zawody itp. 
Pozaszkolne;  

 5) Umożliwienie uczniom prezentacji 
zainteresowań i uzdolnień na lekcji czyli 
nauczyciel  na zajęciach daje tym 
uczniom inne zadnia niż pozostałej 
części klasy; 
 
6) Indywidualny program, tok nauki; 

 

 
III. Działania 
wychowawcze 
i opiekuńcze  
 
Art.  6 KN ust.1 
pkt 1, 4, 5 

Realizacja 
Programu 
wychowawczo -
profilaktycznego 
(kształtowanie 
postaw) 

7) Kształtowanie postaw  - właściwe 
zachowanie uczniów na lekcjach; 
 
8) Realizacja zadań wpisanych do 
Programu wychowawczo – 
profilaktycznego; 
 

 7) Systemowe działania wychowawcze 
w oparciu o wyniki diagnoz, w tym 
działania prozdrowotne, projekty, 
przedsięwzięcia kształtujące postawy 
uczniów, np. prowadzenie wolontariatu, 
działań proekologicznych; 

 7) Widoczne, udokumentowane  
pozytywne efekty pracy 
wychowawczej;  

 



Art. 42 KN 
ust.2 pkt 2 

Realizacja Planu 
pracy szkoły   

9) Realizacja zadań wpisanych do 
Planu pracy szkoły; 

 8) Organizowanie wyjść, wycieczek 
uroczystości na terenie klasy;   

 8) organizowanie dużych uroczystości, 
działań w środowisku, programów 
środowiskowych (promujących szkołę 
w środowisku lokalnym); 

 

Współpraca z 
rodzicami  

10) Obecność na wywiadówkach 
szkolnych,  kontakt (spotkania) z 
rodzicami uczniów, z problemami w 
uczeniu się przedmiotu, którego 
nauczyciel uczy, w przypadku 
wychowawcy organizacja 
wywiadówek;  
 

 9) Włączenie rodziców do działań na 
terenie klasy – rodzice jako zapraszani 
goście;  
 
10) inny sposób organizacji 
wywiadówek, np. spotkania trójstronne;   

 9) Włączenie rodziców do działań na 
terenie klasy i szkoły – rodzice 
współorganizatorami uroczystości 
projektów, przedsięwzięć;   

 

Współpraca z 
instytucjami  

11) Współpraca z instytucjami, 
niezbędnymi do rozwoju ucznia 
poradnia PP, opieka społeczna;  

 10) Systematyczna, stała współpraca z 
co najmniej jedną instytucją wspierającą 
realizację podstawy programowej lub 
innych działań nauczyciela; 
 

 10) Pozytywne efekty współpracy z 
instytucjami w środowisku dla ucznia 
lub szkoły; 

 

 
 
IV. Działania 
związane z 
bezpieczeństw
em i promocją 
zdrowia 
Art.  6. KN 
ust.1 pkt 1  
Art.  5. PO  

Bezpieczeństwo na 
zajęciach szkolnych  

12) Przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa na zajęciach 
lekcyjnych (punktualnie stawianie 
się do pracy, przestrzeganie 
ustalonej długości dnia pracy, 
punktualnie zaczynanie i kończenie 
zajęć, niewychodzenie z zajęć); 

  Przestrzeganie zasad opisanych dla 
oceny dobrej  

 Przestrzeganie zasad opisanych dla 
oceny dobrej 

 

Bezpieczeństwo w 
trakcie przerw i 
dni, w których nie 
prowadzi się zajęć 
dydaktycznych  

13) Przestrzeganie zasad ustalonych 
w Regulaminie dyżurów oraz 
sprawowanie opieki na zajęciach       
(obowiązkowa obecność na dyżurze, 
gdy uczniowie korzystają z przerwy, 
prawidłowe dyżurowanie, czyli 
reagowanie na ryzykowne 
zachowania uczniów – nie zdarzyła 
się sytuacja, że w czasie kontroli i lub 
obserwacji dyrektora nauczyciela nie 
było na dyżurze lub na zajęciach; 

 Przestrzeganie zasad opisanych dla 
oceny dobrej 

 Przestrzeganie zasad opisanych dla 
oceny dobrej 

 



 
14) Pełnienie dyżurów w czasie dni 
wolnych od zajęć dydaktycznych; 
 

Bezpieczeństwo w 
czasie wyjść 
grupowych i 
wycieczek 

15) Przestrzeganie Regulaminu 
wyjść grupowych i wycieczek;  
 
16) Poprawnie prowadzona 
dokumentacja wyjść i wycieczek; 

 Przestrzeganie zasad opisanych dla 
oceny dobrej 

 Przestrzeganie zasad opisanych dla 
oceny dobrej  

 

 
 
V. Postawa  
nauczyciela 
 (znajomość 
praw dziecka 
kierowanie się 
dobrem 
ucznia, 
poszanowanie
m  godności 
osobistej 
dziecka)  
 
Art.  6. KN 
ust.1 pkt 1  
Art.  5. PO 

Wizerunek własny   17) Dbałość o własny wizerunek - 
takt pedagogiczny, kulturę osobistą, 
poprawność języka, nauczyciel nie 
tworzy sytuacji konfliktowych; 
 

 Przestrzeganie zasad opisanych dla 
oceny dobrej 

 11) podejmowanie dodatkowych 
zadań,  czynności oraz funkcji,  o 
których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 
Karty Nauczyciela, np.  koordynowanie 
dużych przedsięwzięć, rola opiekuna 
praktyk, protokołowanie;  
(oprócz przewodniczenia zespołom 
nauczycielskim – ponieważ to zadanie wskazano 
przy współpracy z nauczycielami) 

 

Porządek i 
dyscyplina pracy   

 18) Przestrzeganie dyscypliny pracy 
(nie było uwag i zaleceń dyrektora co 
do porządku i dyscypliny pracy oraz 
kar porządkowych, nauczyciel 
uczestniczy w zebraniach rad 
pedagogicznych i zespołów 
nauczycielskich, wykonuje polecenia 
służbowe, dba o powierzone mienie, 
terminowo wypełnia dokumentację 
przebiegu nauczania, w tym 
dzienniki; 

 11) Staranne i rzetelne, terminowe, 
prowadzenie dokumentacji uzgodnionej 
na terenie szkoły (w tym dokumentacja  
wychowawcy - plan pracy i sprawozdanie 
wychowawcy oddziału), w tym IPET, 
dokumentacja  pomocy pp . 
Plany  dydaktyczne i analizy diagnoz 
edukacyjnych prowadzone są  zgodnie z 
ustalonymi w szkole wzorami,  
jest dostosowana do potrzeb oddziału 
lub ucznia (wzory z wydawnictw są 
modyfikowane) i oddawana w 
ustalonych terminach; 

 Przestrzeganie zasad opisanych dla 
oceny dobrej i bardzo dobrej  
 
Własne projekty dokumentów, np. 
analizy, ewaluacja 

 

Relacje z uczniami i 
rodzicami  

19) Szanowanie praw uczniów, 
podmiotowe traktowanie uczniów, 
rodziców i współpracowników – brak 
konfliktów, lub konflikty 

 12) Upowszechnianie praw uczniów – 
organizowanie projektów, przedsięwzięć 
związanych z prawami dziecka; 
 

 Realizacja działań opisanych dla oceny 
dobrej i bardzo dobrej  

 



rozwiązywane za pomocą mediacji; 
 

 
 
 
VI. Rozwój   
własny, w tym 
doskonalenie 
zawodowe 
 
Art.  6. KN 
ust.1 pkt 6 
Art. 42 KN  

Współpraca z 
nauczycielami, w 
tym praca w 
zespołach 
nauczycielskich   

20) Udział w organizowaniu 
projektów, imprez, uroczystości i 
innych przedsięwzięć na terenie 
szkoły  

 13) Systematyczny udział w spotkaniach  
zespołów nauczycielskich, 
 
14) Udział w realizacji zadań 
podejmowanych przez zespół, w którym 
pracuje nauczyciel,  

 12) Pełnienie funkcji 
przewodniczącego zespołu 
nauczycielskiego,  

 

Doskonalenie 
zawodowe 

21) Udział w doskonaleniu na 
terenie szkoły; 

 15) Udział w doskonaleniu 
zewnętrznym; 
  
16) Wykorzystywanie umiejętności 
nabytych w trakcie doskonalenia we 
własnej praktyce; 

 13) Dzielenie się wiedzą i 
doświadczeniem z innymi 
nauczycielami, w tym zajęcia otwarte 
oraz zajęcia prowadzone dla 
nauczycieli w zespołach lub dla rady; 

 

Innowacyjność  brak działań; X 17) Niesformalizowane innowacyjne 
metody i formy pracy na zajęciach 
przedmiotowych lub wychowawczych, 
stosowanie innowacyjnych rozwiązań 
organizacyjnych,  programowych – na 
obserwowanych zajęciach 
prezentowanie tych innowacji;  

 14) innowacje opisane, zarejestrowane 
w Szkolnym Rejestrze Innowacji; 

 

 

 

§ 3.[Sposób oceny] 1.Przyjmuje się następujące zasady ustalenia oceny:  
 
     1)  ocena dobra - nauczyciel realizuje co najmniej połowę lub więcej przypisanych do oceny dobrej działań;                      
     2) ocena bardzo dobra - nauczyciel realizuje działania przypisane do oceny dobrej oraz dodatkowo co najmniej połowę lub więcej działań 
wskazanych dla  
           oceny bardzo dobrej; 
     3)  ocena wyróżniająca - nauczyciel realizuje działania przypisane do oceny dobrej i bardzo dobrej oraz dodatkowo co najmniej połowę lub 
więcej działań   
           wskazanych dla oceny wyróżniającej,  
     4)  Przy ocenie bardzo dobrej i wyróżniającej muszą być zrealizowane wszystkie działania z oceny dobrej związane z bezpieczeństwem 
(obszar 4)  



   
 2. Opisane w tabeli działania  stosuje się adekwatnie – jeżeli działania nie występują ze względu na specyfikę pracy nauczyciela, to nauczyciel 
oceniany jest w odniesieniu do pozostałych działań. 
 
§ 4. [Źródła informacji – dokumenty] 1. Dyrektor do oceny pracy może wykorzystać następujące dokumenty: 
 

Lp.  Oceniany obszar  Dokumenty 

Prowadzone przez nauczyciela  Funkcjonujące w szkole  

 
1.  

 
Działania dydaktyczne  
Art. 6. KN ust.1 pkt 1,  
Art.  42 KN ust.2 pkt 2 i pkt 3 
 

Prowadzenie zajęć dydaktycznych  

 

 

 arkusze obserwacji zajęć, 

 scenariusze zajęć zapowiedzianych w planie 
nadzoru obserwacji, w przypadku nauczycieli 
odbywających staż scenariusze, 
obserwowanych zajęć przez opiekuna stażu i 
dyrektora; 

 

Realizacja podstawy programowej   plan dydaktyczny, 

 diagnozy edukacyjne na 
poziomie uczonych klas 
(oceny opisowe  w 
dziennikach); 

 arkusze monitorowania podstawy 
programowej, 

 diagnozy edukacyjne na poziomie szkoły; 

 

Inne działania i zajęcia wspierające proces 
uczenia się ucznia w ramach 40 godzinnego 
czasu pracy 

 dzienniki zajęć innych,  

2.  Rozwój każdego ucznia 
Art. 6. KN ust.1 pkt 2  
 

Praca z uczeniem objęty pomocą PP  dokumentacja pomocy PP,  

Praca z uczeniem ze szczególnymi uzdolnieniami  dzienniki zajęć innych,  wyniki konkursów, przeglądów 

 
3.  

Działania wychowawcze  
opiekuńcze 
Art.  6 KN ust.1 pkt 1, 4, 5 
Art. 42 KN ust.2 pkt 2 

Realizacja Programu wychowawczo -
profilaktycznego (kształtowanie postaw) 

 w przypadku wychowawców 
Plany pracy wychowawcy i 
sprawozdania z tych planów,  

 Program wychowawczo – profilaktyczny i 
sprawozdanie z realizacji Programu  

 arkusze obserwacji zajęć wychowawczych; 

Realizacja Planu pracy szkoły   ---------------------------------------  Plan pracy szkoły i sprawozdanie z tego planu; 

Współpraca z instytucjami ---------------------------------------  Informacje na stronie internetowej, 



 Podziękowania; 

4.  Działania związane z 
zapewnieniem 
bezpieczeństwa i zdrowia  
Art.  6. KN ust.1 pkt 1  
Art.  5. PO 

Bezpieczeństwo na zajęciach szkolnych -----------------------------------------  arkusze obserwacji zajęć, 

 dokumentacja skarg rodziców, związanych z 
bezpieczeństwem uczniów; 

Bezpieczeństwo w trakcie przerw i dni, w 
których nie prowadzi się zajęć dydaktycznych 

-------------------------------------------  arkusze kontroli dyżurów, 

 dokumentacja wypadków, 

Bezpieczeństwo w czasie wyjść grupowych i 
wycieczek 

 dokumentacja wycieczek 
szkolnych, 

 Rejestr wyjść grupowych, 

5.  Postawa nauczyciela 
(znajomość praw dziecka 
kierowanie się dobrem ucznia, 
poszanowaniem  godności 
osobistej dziecka) 

Art.  6. KN ust.1 pkt 1  
Art.  5. PO 

Wizerunek własny  dokumenty związane z 
pełnioną funkcją,  

----------------------------------------------------------- 

Porządek i dyscyplina pracy   --------------------------------------  kary porządkowe, notatki służbowe, arkusze 
kontroli,  

Relacje z uczniami i rodzicami -------------------------------------- 

 notatki ze spotkań                     
z rodzicami i uczniami,  

 dokumentacja skarg rodziców związana z 
niewłaściwym traktowaniem uczniów, 
podziękowania,   

6.  Rozwój własny  
Art.  6. KN ust.1 pkt 6 
Art. 42 KN 

Współpraca z nauczycielami, w tym praca w 
zespołach nauczycielskich   

 w przypadku 
przewodniczących - 
dokumentacja pracy zespołu  
(plan i sprawozdanie), 

-------------------------------------------------------------- 

Doskonalenie zawodowe ----------------------------------------  zaświadczenia, 

 listy obecności na radach szkoleniowych,  

Innowacyjność   zgodnie z ustaleniami w 
statucie, krótki opis 
innowacji i wyniki ewaluacji  
(w przypadku oceny 

wyróżniającej), 

 szkolny rejestr innowacji, 

 
2. Nauczyciel może dodatkowo wypełnić Arkusz samooceny, który będzie stanowił dodatkowe źródło informacji. Wzór Arkusza samooceny 
stanowi załącznik nr 4 do Procedury dokonywania oceny pracy nauczyciela w SOSW w Żukowie. 
 
 
 



Załącznik nr 3  

do Procedury dokonywania 

oceny pracy nauczyciela  

w SOSW w Żukowie 

 

 

ZASADY OCENY PRACY NAUCZYCIELI W PRZEDSZKOLU  Specjalnym  w Żukowie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Żukowie 

 

§ 1. [Podstawy oceny] 1.Zasady oceny pracy nauczycieli w Przedszkolu w Żukowie, zwane dalej Zasadami oceny pracy, opisują szczegółowy 
sposób uzgadniania ocen w oparciu o jawne wymagania na poszczególne oceny. 
 
2. [Tryb, terminy] Szczegółowy tryb oceny i terminy oceny określa ustawa – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 
1148) wraz z późniejszymi zmianami i ogłoszonymi nowymi tekstami jednolitymi oraz rozporządzenie MEN z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie 
trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli (Dz.U z 2019 r, poz. 1625) wraz z późniejszymi zmianami. 

 
3. [Podstawa prawna] Podstawę oceny pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6 i 42 Karty Nauczyciela oraz art. 

5 Ustawy – Prawo oświatowe dodatkowo ocena dotyczyć będzie zadań nauczyciela wskazanych w statucie szkoły.  

 

§ 2.[Wymagania na poszczególne oceny]1. Dyrektor dokonuje oceny pracy nauczyciela, uwzględniając wymagania na poszczególne oceny 

ustalone wspólnie przez nauczycieli, a opisane w tabeli poniżej: 

 

Obszar  Ocenianie 
działanie  

Ocena 

dobra  bardzo dobra   wyróżniająca  

 
 
I. Działania 
dydaktyczne   
Art. 6. KN 
ust.1 pkt 1,  
Art.  42 KN 
ust.2 pkt 2 i 
pkt 3 
 

 
 
Prowadzenie zajęć 
dydaktycznych 

1) Uporządkowana logiczna 
struktura zajęć (czynności 
porządkowe, cele, kryteria sukcesu, 
ćwiczenia- aktywności ucznia, 
informacja zwrotna, podsumowanie) 
 

+ 1) Zastosowanie metod aktywizujących            
- zastosowanie technologii 
informacyjnych  
dominuje strategia percepcyjno – 
wyjaśniająca i percepcyjno – 
innowacyjna (nie może do minować 
strategia percepcyjno – odtwórcza);  

+ 1) Indywidualizacja na zajęciach   
(różne zadania dla dzieci, wybór zadań, 
dodatkowe zadania, wybór metod 
pracy, sposobu prezentacji wiedzy, 
środków dydaktycznych 
wspomagających proces uczenia); 

- 

Realizacja 
podstawy 
programowej 

2) Rytmiczna realizacja podstawy 
programowej zgodnie z planem 
miesięcznym (monitorowanie 

 2) Pozytywne wyniki realizacji podstawy 
programowej – pozytywne wyniki 
indywidualnych obserwacji dzieci oraz  

 2) Widoczne, udokumentowane 
wysokie wyniki realizacji podstawy 
programowej, np. dzieci  najstarszej 

 



ilościowe podstawy), 
 
3) Skuteczna realizacja 
zaplanowanych na zajęciach 
lekcyjnych celów nauczania 
 

na poziomie grupy i diagnozy dojrzałości 
szkolnej (wszystkie dzieci – oprócz dzieci 
z zaburzeniami rozwoju, osiągają 
dojrzałość szkolną;  

grupie potrafią czytać proste wyrazy, 
teksty, piszą litery – proste słowa, liczą 
w zakresie do …. 

Inne działania i 
zajęcia wspierające 
proces uczenia się 
ucznia w ramach 
40 godzinnego 
czasu pracy 

4) Przygotowanie się do zajęć, w 
tym  przygotowywania ciekawych 
pomocy dydaktycznych; 

 3) Dodatkowe działania wspierające 
procesy uczenia się (nie musza być 
systematyczne), np. konsultacje dla 
dziecka, które wraca po dłuższej 
nieobecności;  

 3) Dodatkowe systematyczne zajęcia 
związane z procesem uczenia 
rozwijające zainteresowania, np. zajęcia 
plastyczne, teatralne; 

 

 
II. Rozwój 
każdego 
ucznia 
 
Art. 6. KN 
ust.1 pkt 2  
 
 
 
 
 

Praca z uczeniem 
objętym pomocą 
PP,  

5) Realizacja zaleceń z orzeczeń, 
opinii i rozpoznania nauczycielskiego 
(dostosowanie metod, form pracy, 
oceniania, treści i organizacji 
nauczania), w tym współpraca ze 
specjalistami); 
5a) opracowanie i  realizowanie 
IPET; 
 

 4) Systemowe w uzgodnieniu z 
rodzicami i w oparciu o wyniki diagnozy          
-  działania nauczyciela dotyczące 
wsparcia ucznia objętego pomocą PP, 
np. dostosowanie planów miesięcznych  
do potrzeb i możliwości ucznia  
- realizowanie IPET; 

 4) Widoczne, udokumentowane 
pozytywne wyniki pracy z dzieckiem  z 
niepełnosprawnością , w tym objętym 
pomocą PP; 

 

Praca z uczniem   
ze szczególnymi 
uzdolnieniami  

6) Umożliwienie dzieciom 
prezentacji zainteresowań i 
uzdolnień w przedszkolu, czyli 
nauczyciel  umożliwia udział 
uczniów w zorganizowanych przez 
innych nauczycieli konkursach, 
wystawach, turniejach, zawodach 
na terenie przedszkola.  
  

 5) Organizacja konkursów, wystaw, 
turniejów i zawodów w przedszkolu,  
 
6) Organizacja wyjazdów na konkursy, 
przeglądy, turnieje, zawody; 

 5) Umożliwienie dzieciom osiągania 
sukcesów – wysokie wyniki pracy z 
dzieckiem szczególnie uzdolnionym, np. 
wyróżnienia w konkursach, zawodach, 
przeglądach artystycznych;  
 

 

 
III. Działania 
wychowawcze 
i opiekuńcze  
 

Realizacja działań 
wychowawczych 
wpisanych w 
podstawę 
programową - 

7) Kształtowanie postaw  - właściwe 
zachowanie uczniów na zajęciach; 
 
 

 7) kształtowanie postaw wpisanych do 
podstawy programowej na zajęciach w 
przedszkolu – działania wychowawcze w 
obrębie grupy;  

 7) Widoczne, udokumentowane  
pozytywne efekty pracy 
wychowawczej; 

 



Art.  6 KN ust.1 
pkt 1, 4, 5 
Art. 42 KN 
ust.2 pkt 2 

realizacja i 
organizowanie 
projektów, 
programów, 
przedsięwziąć 
kształtujących 
postawy uczniów 

Realizacja Planu 
pracy przedszkola   

9) Realizacja zadań wpisanych do 
Planu pracy przedszkola (nauczyciel 
współpracuje przy uroczystościach i 
imprezach w przedszkolu); 

 8) Organizowanie wyjść, wycieczek 
uroczystości na terenie przedszkola   
(nauczyciel głównym koordynatorem 
imprezy); 

 8) organizowanie dużych uroczystości, 
działań w środowisku, programów 
środowiskowych (promujących 
przedszkole w środowisku lokalnym); 

 

Współpraca z 
rodzicami  

10) Obecność na zebraniach z 
rodzicami - kontakt (spotkania) z 
rodzicami dzieci, z problemami w 
uczeniu się;  
 

 9) Włączenie rodziców do działań na 
terenie grupy – rodzice jako zapraszani 
goście;  
 

 9) Włączenie rodziców do działań na 
terenie grupy i szkoły – rodzice 
współorganizatorami uroczystości 
projektów, przedsięwzięć;   

 

Współpraca z 
instytucjami  

11) Współpraca z instytucjami, 
niezbędnymi do rozwoju dziecka 
poradnia PP, opieka społeczna;   

 10) Systematyczna, stała współpraca z 
co najmniej jedną instytucją wspierającą 
realizację podstawy programowej lub 
inne działania nauczyciela; 

 10) Pozytywne efekty współpracy z 
instytucjami w środowisku dla dziecka 
lub przedszkola; 

 

 
 
IV. Działania 
związane z 
bezpieczeństw
em i promocją 
zdrowia 
Art.  6. KN 
ust.1 pkt 1  
Art.  5. PO  

Bezpieczeństwo na 
zajęciach szkolnych  

12) Przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa na zajęciach 
lekcyjnych (punktualnie stawianie 
się do pracy, przestrzeganie 
ustalonej długości dnia pracy, 
punktualnie zaczynanie i kończenie 
zajęć, niewychodzenie z zajęć); 

  Przestrzeganie zasad opisanych dla 
oceny dobrej  

 Przestrzeganie zasad opisanych dla 
oceny dobrej 

 

Bezpieczeństwo w 
czasie wyjść 
grupowych i 
wycieczek 

15) Przestrzeganie Regulaminu 
wyjść grupowych i wycieczek;  
 
16) Poprawnie prowadzona 
dokumentacja wyjść i wycieczek; 

 Przestrzeganie zasad opisanych dla 
oceny dobrej 

 Przestrzeganie zasad opisanych dla 
oceny dobrej  

 

 
 

Wizerunek własny   17) Dbałość o własny wizerunek - 
takt pedagogiczny, kulturę osobistą, 

 Przestrzeganie zasad opisanych dla 
oceny dobrej 

 11) podejmowanie dodatkowych 
zadań,  czynności oraz funkcji,  o 

 



V. Postawa  
nauczyciela 
 (znajomość 
praw dziecka 
kierowanie się 
dobrem 
ucznia, 
poszanowanie
m  godności 
osobistej 
dziecka)  
 
Art.  6. KN 
ust.1 pkt 1  
Art.  5. PO 

poprawność języka, nauczyciel nie 
tworzy sytuacji konfliktowych; 
 

których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 
Karty Nauczyciela, np.  koordynowanie 
dużych przedsięwzięć, rola opiekuna 
praktyk, protokołowanie 
(oprócz przewodniczenia zespołom 
nauczycielskim – ponieważ to zadanie wskazano 
przy współpracy z nauczycielami) 

Porządek i 
dyscyplina pracy   

 18) Przestrzeganie dyscypliny pracy 
(nie było uwag i zaleceń dyrektora co 
do porządku i dyscypliny pracy oraz 
kar porządkowych, nauczyciel 
uczestniczy w zebraniach rad 
pedagogicznych i zespołów 
nauczycielskich, wykonuje polecenia 
służbowe, dba o powierzone mienie, 
terminowo wypełnia dokumentację 
przebiegu nauczania, w tym 
dzienniki; 

 11) Staranne i rzetelne, terminowe, 
prowadzenie dokumentacji uzgodnionej 
na terenie przedszkola (w tym 
dokumentacja sprawozdanie 
wychowawcy oddziału), w tym 
dokumentacja IPET,  pomocy pp oraz 
dokumentacja nauczyciela  (plany 
miesięczne i analizy obserwacji w 
grupach oraz analiza diagnozy dojrzałości 
szkolnej) prowadzona zgodnie z 
ustalonymi w szkole wzorami,  
jest dostosowana do potrzeb oddziału 
lub dziecka (wzory z wydawnictw są 
modyfikowane) i oddawana w 
ustalonych terminach; 

 Przestrzeganie zasad opisanych dla 
oceny dobrej i bardzo dobrej  
 
Własne projekty dokumentów, np. 
analizy, ewaluacja;  

 

Relacje z uczniami i 
rodzicami  

19) Szanowanie praw dziecka, 
podmiotowe traktowanie dziecka, 
rodziców i współpracowników – brak 
konfliktów, lub konflikty 
rozwiązywane za pomocą mediacji;  

 12) Upowszechnianie praw dziecka – 
organizowanie projektów, przedsięwzięć 
związanych z prawami dziecka; 
 

 Realizacja działań opisanych dla oceny 
dobrej i bardzo dobrej  

 

 
 
 
VI. Rozwój   
własny, w tym 
doskonalenie 
zawodowe 
 

Współpraca z 
nauczycielami, w 
tym praca w 
zespołach 
nauczycielskich   

20) Udział w organizowaniu 
projektów, imprez, uroczystości i 
innych przedsięwzięć na terenie 
szkoły;  

 13) Systematyczny udział w spotkaniach  
zespołów nauczycielskich; 
 
14) Udział w realizacji zadań 
podejmowanych przez zespół, w którym 
pracuje nauczyciel;  

 12) Pełnienie funkcji 
przewodniczącego zespołu 
nauczycielskiego;  

 

Doskonalenie 
zawodowe 

21) Udział w doskonaleniu na 
terenie szkoły,  

 15) Udział w doskonaleniu 
zewnętrznym; 

 13) Dzielenie się wiedzą i 
doświadczeniem z innymi 

 



Art.  6. KN 
ust.1 pkt 6 
Art. 42 KN  

  
16) Wykorzystywanie umiejętności 
nabytych w trakcie doskonalenia we 
własnej praktyce; 

nauczycielami, w tym zajęcia otwarte 
oraz zajęcia prowadzone dla 
nauczycieli w zespołach lub dla rady; 

Innowacyjność  brak działań,  X 17) Niesformalizowane innowacyjne 
metody i formy pracy na zajęciach, 
stosowanie innowacyjnych rozwiązań 
organizacyjnych,  programowych – na 
obserwowanych zajęciach 
prezentowanie tych innowacji;  

 14) innowacje opisane, zarejestrowane 
w Rejestrze Innowacji w Przedszkolu; 

 

 

§ 3.[Sposób oceny] 1.Przyjmuje się następujące zasady ustalenia oceny:  
 
     1)  ocena dobra - nauczyciel realizuje co najmniej połowę lub więcej przypisanych do oceny dobrej działań;                      
     2)  ocena bardzo dobra - nauczyciel realizuje działania przypisane do oceny dobrej oraz dodatkowo co najmniej połowę lub więcej działań 
wskazanych dla  
           oceny bardzo dobrej; 
     3)  ocena wyróżniająca - nauczyciel realizuje działania przypisane do oceny dobrej i bardzo dobrej oraz dodatkowo co najmniej połowę lub 
więcej działań   
           wskazanych dla oceny wyróżniającej,  
     4)  Przy ocenie bardzo dobrej i wyróżniającej muszą być zrealizowane wszystkie działania z oceny dobrej związane z bezpieczeństwem 
(obszar 4)  
   
 2. Opisane w tabeli działania  stosuje się adekwatnie – jeżeli działania nie występują ze względu na specyfikę pracy nauczyciela, to nauczyciel 
oceniany jest w odniesieniu do pozostałych działań. 
 
§ 4. [Źródła informacji – dokumenty] 1. Dyrektor do oceny pracy może wykorzystać następujące dokumenty: 
 
 

Lp.  Oceniany obszar  Dokumenty 

Prowadzone przez nauczyciela  Funkcjonujące w przedszkolu  

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych   arkusze obserwacji zajęć; 



1.  Działania dydaktyczne  
Art. 6. KN ust.1 pkt 1,  
Art.  42 KN ust.2 pkt 2 i pkt 3 
 

 

------------------------------- 

 scenariusze zajęć zapowiedzianych w planie 
nadzoru obserwacji, w przypadku nauczycieli 
odbywających staż scenariusze, 
obserwowanych zajęć przez opiekuna stażu i 
dyrektora; 

Realizacja podstawy programowej   plany miesięczne;  

 wypełnione arkusze 
obserwacji dzieci i arkusz 
zbiorczy dla całej grupy z 
analizą i wnioskami; 

 wypełnione arkusze 
Diagnozy dojrzałości szkolnej 
i zbiorczy arkusz dla całej 
grupy z analizą i wnioskami;  

 arkusze monitorowania podstawy 
programowej; 

Inne działania i zajęcia wspierające proces 
uczenia się ucznia w ramach 40 godzinnego 
czasu pracy 

 dzienniki zajęć innych;  

2.  Rozwój każdego ucznia 
Art. 6. KN ust.1 pkt 2  
 

Praca z uczeniem objęty pomocą PP  dokumentacja pomocy PP;  

Praca z uczeniem ze szczególnymi uzdolnieniami  dzienniki zajęć innych;  wyniki konkursów, przeglądów;  

 
3.  

Działania wychowawcze  
opiekuńcze 
Art.  6 KN ust.1 pkt 1, 4, 5 
Art. 42 KN ust.2 pkt 2 

Realizacja działań  wychowawczych na zajęciach   informacje na stronach 
przedszkola; 

 arkusze obserwacji zajęć wychowawczych; 

Realizacja Planu pracy przedszkola 
 

 informacje na stronach 
przedszkola; 

 arkusze obserwacji zajęć wychowawczych; 

Współpraca z instytucjami ---------------------------------------  podziękowania; 

4.  Działania związane z 
zapewnieniem 
bezpieczeństwa i zdrowia  
Art.  6. KN ust.1 pkt 1  
Art.  5. PO 

Bezpieczeństwo na zajęciach szkolnych -----------------------------------------  arkusze obserwacji zajęć; 

 dokumentacja skarg rodziców, związanych z 
bezpieczeństwem dzieci; 

Bezpieczeństwo w czasie wyjść grupowych i 
wycieczek 

 dokumentacja wycieczek 
szkolnych; 

 Rejestr wyjść grupowych; 

5.  Postawa nauczyciela 
(znajomość praw dziecka 

Wizerunek własny  dokumenty związane z 
pełnioną funkcją; 

----------------------------------------------------------- 



kierowanie się dobrem ucznia, 
poszanowaniem  godności 
osobistej dziecka) 

Art.  6. KN ust.1 pkt 1  
Art.  5. PO 

Porządek i dyscyplina pracy   --------------------------------------  kary porządkowe, notatki służbowe, arkusze 
kontroli; 

Relacje z uczniami i rodzicami -------------------------------------- 

 notatki ze spotkań                     
z rodzicami i uczniami  

 dokumentacja skarg rodziców związana z 
niewłaściwym traktowaniem uczniów, 
podziękowania;  

6.  Rozwój własny  
Art.  6. KN ust.1 pkt 6 
Art. 42 KN 

Współpraca z nauczycielami, w tym praca w 
zespołach nauczycielskich   

 w przypadku 
przewodniczących - 
dokumentacja pracy zespołu  
(plan i sprawozdanie); 

-------------------------------------------------------------- 

Doskonalenie zawodowe ----------------------------------------  zaświadczenia; 

 listy obecności na radach szkoleniowych;  

Innowacyjność   zgodnie z ustaleniami w 
statucie, krótki opis 
innowacji i wyniki ewaluacji  

(w przypadku oceny 
wyróżniającej) 

 szkolny rejestr innowacji; 

 
2. Nauczyciel może dodatkowo wypełnić Arkusz samooceny, który będzie stanowił dodatkowe źródło informacji. Wzór Arkusza samooceny  
stanowi załącznik nr 4 do Procedury dokonywania oceny pracy nauczyciela w SOSW w Żukowie. 
 

 
 

 



Załącznik Nr 4 

do Procedury dokonywania 

oceny pracy nauczyciela 

w SOSW w Żukowie 

 

 

Arkusz samooceny nauczyciela za okres od ostatniej oceny pracy 

 

 

Imiona i nazwisko nauczyciela 

 

 

Stopień awansu zawodowego 

 

 

Data dokonania ostatniej oceny pracy 

 

 

 

Proszę podać konkretne działania oraz lata szkolne, w których były realizowane. 

 

I. Realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły 

 

Lp. Działania podlegające ocenie Wypełnia nauczyciel 

1. Stosowane metody pracy  

2. Wykorzystywane narzędzia  

3. Zakres i formy indywidualizacji 

pracy 

 

4. Innowacyjność pracy  

5. Organizowanie imprez szkolnych, 

konkursów, zawodów sportowych  

(w tym dla szerszego środowiska) 

 

6. Postępy uczniów  

7. Inne  

 

 

II. Podejmowanie działań służących podnoszeniu jakości pracy szkoły 

 

Lp. Działania podlegające ocenie Wypełnia nauczyciel 

1. Działania promujące szkołę  

2. Pozyskiwanie sponsorów  

3. Upowszechnianie dobrych praktyk  

4. Wykonywanie działań związanych  

z oświatą realizowanych poza szkołą 

i wykorzystywanie wyników 

ewaluacji tych działań do 

podnoszenia jakości pracy szkoły 

 

5. Współpraca z podmiotami 

zewnętrznymi 

 

6. Inne  



 

III. Doskonalenie zawodowe zgodne z potrzebami szkoły oraz podejmowanie innych działań w celu 

rozwoju zawodowego 

 

Lp. Działania podlegające ocenie Wypełnia nauczyciel 

1. Doskonalenie związane z 

nauczaniem specjalnym lub 

prowadzonymi zajęciami 

 

2. Zdobywanie dodatkowych 

kwalifikacji zgodnych z potrzebami 

szkoły 

 

3. Uczestnictwo w formach 

doskonalenia organizowanych przez 

szkołę 

 

4. Samokształcenie (w tym publikacje)  

5. Wymiana doświadczeń i współpraca 

z innymi nauczycielami w ramach 

prac zespołów nauczycieli, 

terapeutów lub problemowo-

zadaniowych 

 

6. Prowadzenie zajęć otwartych  

7. Prowadzenie szkoleń, warsztatów dla 

nauczycieli, rodziców 

 

8. Inne   

 

 

IV. Realizacja innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły uwzględniających 

potrzeby i zainteresowania uczniów realizowanych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 – w ramach 40 

godzinnego tygodnia pracy (nie wpisuje się zajęć dodatkowo płatnych) 

 

Lp. Działania podlegające ocenie Wypełnia nauczyciel 

1. Koła zainteresowań (w tym zajęcia 

sportowe) 

 

2. Realizacja projektów  

3. Opieka na basenie  

4. Pełnienie funkcji opiekuna np. 

samorządu uczniowskiego 

 

5. Aktywne pełnienie funkcji 

przewodniczącego zespołu (jakiego?) 

 

6. Inne  

 

V. Realizacja działań związanych z funkcja wychowawczo-opiekuńcza szkoły 

 

Lp. Działania podlegające ocenie Wypełnia nauczyciel 

1. Pełnienie funkcji wychowawcy  

2. Planowa realizacja projektów 

wychowawczo-profilaktycznych 

 

3. Organizacja imprez klasowych, 

szkolnych, pozaszkolnych 

 

4. Podejmowanie działań mających na  



celu budowanie prawidłowych relacji 

między uczniami (w tym integracja 

ze środowiskiem) 

5. Współpraca z osobami i instytucjami 

wspierającymi nauczyciela w 

działalności wychowawczej i 

opiekuńczej 

 

6. Współpraca z rodzicami  

7. Inne  

 


