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Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1.Regulamin określa wskaźniki pracy nauczyciela, odnoszące się do poziomu spełnienia  
kryteriów oceny pracy nauczyciela na poszczególnych  stopniach  awansu zawodowego, o których 
mowa w Rozporządzeniu MEN z dn. 29 maja 2018 sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny 
pracy nauczycieli (Dz.U 2018, poz. 1133)  oraz określa sposób przeliczania wskaźników 
wykorzystywany przy ustalaniu oceny pracy nauczyciela. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników 
pedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żeliszowie 

2)   szkole - rozumie się przez to Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Żeliszowie oraz 
Przedszkole Publiczne w Żeliszowie 

3)   uczniach - rozumie się przez to uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żeliszowie 

4)   dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żeliszowie 

5)   Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 967) wraz późniejszymi zmianami i ogłoszonymi 
nowymi tekstami jednolitymi; 

5)   ustawie Prawo oświatowe – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (tj. z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 996) wraz późniejszymi zmianami i 
ogłoszonymi nowymi tekstami jednolitymi; 

6) rozporządzeniu w sprawie oceny - rozumie się przez to Rozporządzenie MEN z dn. 29 maja 2018 
sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli (Dz.U 2018, poz. 1133) wraz z 
późniejszymi zmianami; 

7) rozporządzeniu w sprawie awansu - rozumie się przez to Rozporządzenie MEN z dn. 26 lipca 
2018 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli (Dz.U 2018, poz. 1574) 
wraz z  późniejszymi zmianami;  

§ 2. Zasady, terminy i sposób dokonywania oceny szczegółowo określa ustawa Karta nauczyciela oraz 
rozporządzenie w sprawie oceny. 
 

 
Rozdział 2 

Kryteria i wskaźniki oceny pracy nauczyciela – zasady ogólne 
 

§ 3. 1. Podstawę oceny pracy nauczyciela stanowią kryteria opublikowane w rozporządzeniu                            
w sprawie oceny, które odnoszą się do realizacji zadań określonych w art. 6 i art. 42 ust. 2 Karty 
Nauczyciela oraz w art. 5 ustawy - Prawo oświatowe i obejmują wszystkie obszary działalności szkoły 
odpowiednio do posiadanego stopnia awansu zawodowego.  
 
2. Ocena pracy nauczyciela polega na ustaleniu poziomu spełniania kryteriów, wymienionych                         
w rozporządzeniu w sprawie oceny, które nauczyciel musi spełnić na danym stopniu awansu 
zawodowego, przy pomocy wskaźników oceny pracy nauczyciela. 
 
3. Wskaźniki oceny pracy nauczycieli, o których mowa w ust. 2 - znajdują się w załączniku nr 1                            
do Regulaminu. 
 
 
§ 4. 1. Ustala się następujący sposób określania poziomu realizacji kryterium oceny pracy 
nauczyciela: 
 



     1)  3 pkt. - pełna, maksymalna realizacja kryterium, nauczyciel realizuje wszystkie wskaźniki   
                        przypisane do danego kryterium; 
     2)  2 pkt  - częściowa realizacja kryterium, nauczyciel realizuje co najmniej połowę lub więcej  
                       przypisanych do kryterium wskaźników;  
     3)  1 pkt  - minimalna realizacja wskaźnika, nauczyciel realizuje mniej niż połowę wskaźników;  
     3)  0 pkt - brak realizacji kryterium, nauczyciel nie realizuje działań przypisanych do danego  
                       wskaźnika  lub realizuje jedynie pojedyncze działania. 
   
2. Wskaźniki stosuje się adekwatnie – jeżeli wskaźnik nie występuje ze względu na specyfikę pracy 
nauczyciela, to kryterium jest oceniane w stosunku do pozostałych wskaźników. 
 
§ 5. 1. W celu ustalenia oceny dyrektor sumuje liczbę punktów otrzymanych za spełnienie 
poszczególnych kryteriów na danym stopniu awansu, dzieli ją przez maksymalną liczbę punktów,  
jaką można otrzymać za realizację wszystkich kryteriów na danym stopniu awansu i mnoży przez 
100%. 
 
2. Procentowe normy ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela zostały 
ustalone  w rozporządzeniu w sprawie oceny pracy, na następującym 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. Wynik, ustalony w sposób określony w ust. 1, zaokrągla się do pełnych liczb zgodnie z regułami 
matematycznymi - jeżeli wynik jest mniejszy niż pół punktu – zaokrąglamy do dołu (zaokrąglenie z 
niedomiarem), a jeżeli wynik równa się pół punktu i powyżej – zaokrąglamy do góry, czyli do liczby 
wyżej (zaokrąglenie z nadmiarem).  
 
§ 6. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor za pomocą Arkusza pomocniczego do oceny, w 
którym dyrektor ustala punkty za spełnienie poszczególnych kryteriów oceny pracy (załącznik nr 2a – 
Arkusz pomocniczy do oceny nauczyciela stażysty, 2b – Arkusz pomocniczy do oceny nauczyciela 
kontraktowego, 2c – Arkusz pomocniczy do oceny nauczyciela mianowanego, 2d – Arkusz 
pomocniczy do oceny nauczyciela dyplomowanego). 
 
§ 7.  Oceniany nauczyciel po otrzymaniu informacji o wszczęciu procedury dokonywania oceny jego 
pracy w terminie 14 dni składa dyrektorowi „ Arkusz oceny własnej” (załącznik nr 3a - nauczyciel 
stażysta, 3b - nauczyciel kontraktowy, 3c - nauczyciel mianowany , 3d - nauczyciel dyplomowany. 
Arkusz, o którym mowa, będzie wykorzystany jako dodatkowa informacja przy ustalaniu spełnienia 
poziomu wskaźników oceny pracy nauczyciela. 
 
§ 8. 1. Ocena pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego, dokonywana po 
zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu, oprócz realizacji kryteriów opisanych za pomocą 
wskaźników oceny pracy nauczyciela w załączniku nr 1  do Regulaminu, obejmuje dodatkowo 
stopień realizacji planu rozwoju zawodowego. 

 

2. Stopień realizacji planu rozwoju zawodowego uwzględnia odniesienie do realizacji wymagań 
niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego opublikowanych w rozporządzeniu o 
awansie. 

 

3. Analiza stopnia realizacji planu rozwoju, o którym mowa w ust. 1 - znajduje się w załączniku              
nr 4  do Regulaminu. 

 
 



Rozdział 3 
Ocena nauczyciela stażysty  

 
§ 9.  1. Oceny pracy nauczyciela stażysty dokonuje się na podstawie wskaźników zawartych w 
załączniku nr 1 do Regulaminu, odnoszących się do kryteriów oceny pracy nauczyciela stażysty  oraz 
dodatkowo uwzględnia stopień realizacji  planu rozwoju, o którym mowa w § 8 ust.1 i ust. 2.  
 
§ 10. 1.Ustala się maksymalną liczbę punktów, jakie może uzyskać nauczyciel stażysta za spełnianie 
wszystkich kryteriów oceny pracy – na poziomie 27 punktów za spełnienie kryteriów oceny pracy i 24 
punktów za stopień realizacji planu rozwoju, razem 51 punktów.  
 
2.  W przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela stażysty na 
poziomie: 
      1) 48 punktów i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą; 
      2) 41  punktów i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą; 
      3) 28 punktów i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą; 
      4) poniżej 28  punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną. 

 
 

Rozdział 4 
Ocena nauczyciela kontraktowego   

 
§ 11.  1.  Oceny pracy nauczyciela kontraktowego dokonuje się na podstawie  wskaźników 
oceny pracy – zawartych w załączniku do Regulaminu nr 1, odnoszących się do kryteriów oceny pracy 
nauczyciela stażysty i nauczyciela  kontraktowego. 
 
§ 12. 1.Ustala się maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać nauczyciel kontraktowy za 
spełnianie wszystkich kryteriów oceny pracy  - na poziomie 42 punktów. 
 
2.  W przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela kontraktowego na 
poziomie: 
      1) 40  punktów i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą; 
      2) 34   punktów i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą; 
      3) 23  punktów i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą; 
      4) poniżej 23 punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną. 
 

 
§ 13. 1. W przypadku oceny pracy nauczyciela kontraktowego po zakończeniu stażu na stopień 
nauczyciela mianowanego - poza kryteriami i wskaźnikami wymienionymi w § 11 ust.1, ocenia się 
dodatkowo stopień realizacji planu rozwoju zawodowego, o którym mowa w § 8 ust.1 i ust. 2.  
 
2.Ustala się maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać nauczyciel kontraktowy przy ocenie 
po zakończeniu stażu - na poziomie:  42 punkty za spełnienie kryteriów oceny pracy i 24 punkty za 
stopień realizacji planu rozwoju, razem 66 punktów. 
 
3.  W przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela kontraktowego po 
zakończeniu stażu na nauczyciela mianowanego  -  na poziomie: 
      1) 62,70 punktów i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą; 
      2) 52,80 punktów i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą; 
      3) 36,30 punktów i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą; 
      4) poniżej 36,30 punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną. 
 
 

Rozdział 5 
Ocena nauczyciela mianowanego 



 
§ 14.  1.  Oceny pracy nauczyciela mianowanego dokonuje się na podstawie  wskaźników 
oceny pracy – zawartych w załączniku do Regulaminu nr 1, odnoszących się do kryteriów oceny pracy 
nauczyciela stażysty, kontraktowego i nauczyciela  mianowanego. 
 
§ 15. 1.Ustala się maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać nauczyciel mianowany za 
spełnianie wszystkich kryteriów oceny  - na poziomie 57 punktów.  
 
2.  W przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela mianowanego na 
poziomie: 
      1) 54,15 punktów i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą; 
      2) 45,60 punktów i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą; 
      3) 31,35 punktów i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą; 
      4) poniżej 31,35 punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną. 
 
 
§ 16. 1. W przypadku oceny pracy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela 
dyplomowanego - po zakończonym stażu, poza kryteriami i wskaźnikami wymienionymi w § 14 ust.1 
ocenia się dodatkowo stopień realizacji planu rozwoju, o którym mowa w § 8 ust.1 i ust. 2. 
 
2.Ustala się maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać nauczyciel mianowany przy ocenie 
po zakończeniu stażu na nauczyciela dyplomowanego – 57 punktów za spełnienie kryteriów oceny 
pracy i 24 punktów za stopień realizacji planu rozwoju, razem na poziomie 81 punktów. 
 
3.  W przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela mianowanego po 
zakończeniu stażu na nauczyciela dyplomowanego  -  na poziomie: 
      1) 76, 05 punktów i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą; 
      2) 64,80 punktów i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą; 
      3) 44, 55 punktów i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą; 
      4) poniżej 44, 55 punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną. 
 
 
 
 

Rozdział 6 
Ocena nauczyciela dyplomowanego 

 
§ 14.  1.  Oceny pracy nauczyciela dyplomowanego dokonuje się na podstawie wskaźników 
oceny pracy – zawartych w załączniku do Regulaminu nr 1, odnoszących się do kryteriów oceny pracy 
nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego i nauczyciela dyplomowanego. 
 
§ 15. 1.Ustala się maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać nauczyciel dyplomowany                       
za spełnianie wszystkich kryteriów oceny  - na poziomie 69 punktów.  
 
2.  W przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela dyplomowanego                     
na poziomie: 
      1) 65,55 punktów i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą; 
      2) 55, 20 punktów i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą; 
      3) 37, 95 punktów i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą; 
      4) poniżej 37,95 punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną. 
 
 

 
 
 



Rozdział 7 
Przepisy końcowe 

 
§ 5. Wszelkich zmian w regulaminie dokonuje dyrektor po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej oraz 
zakładowych organizacji  związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji 
związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego ( o ile w szkole będą działać organizacje 
związkowe) 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. 
 
 
 
 
 
 
Pozytywna/negatywna opinia Rady Pedagogicznej - Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2018 r. 
 
 
Pozytywna/negatywna  opinia związków:  …………………………………   z dn. …………………..                                                                                               
                                                     nazwa związku 
     
                                                   ………………………………….. z dn………………………….. 
                                                            nazwa związku  

 

Regulamin nie wymaga opiniowania przez organizacje związkowe – w szkole nie działają związki zawodowe  

( wg. stanu na     31 sierpnia 2018 r.) 


