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WSTĘP

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące oceny 
pracy nauczycieli – likwidacja regulaminów określających wskaźniki 
oceny pracy i wydłużenie czasu na ocenę okresową to efekt wejścia 
w życie nowelizacji Karty Nauczyciela oraz nowelizacji rozporządze-
nia ministra edukacji narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów 
i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji za-
wartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespo-
łu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego. Niniejsza 
publikacja ma pomóc Państwu odnaleźć się w nowych regulacjach, 
zaktualizować oraz usystematyzować wiedzę w ich stosowaniu. 

W rozdziale pierwszym zawarto szczegółowe omówienie zasad prze-
prowadzania oceny pracy nauczycieli. Wskazano, kiedy dokonanie 
oceny pracy nauczyciela jest obligatoryjne, a kiedy wymaga złożenia 
wniosku przez uprawniony organ. Wyjaśniono, jakie czynności krok 
po kroku powinien podejmować dyrektor od momentu wszczęcia po-
stępowania aż do jego zakończenia. 

Rozdział drugi stanowi omówienie zasad przeprowadzania oceny 
pracy dyrektora. Przepisy przewidują bowiem pewne odmienności 
w stosunku do regulacji stosowanych w postępowaniu dotyczącym 
nauczycieli niepełniących funkcji kierowniczych. Zwracamy uwagę 
na to, że od 1 stycznia 2019 r. dyrektor może awansować stopień na-
uczyciela dyplomowanego z tzw. ścieżki dyrektorskiej już po otrzy-
maniu oceny bardzo dobrej.



W rozdziale trzecim zwrócono uwagę na przepisy obowiązujące 
w placówkach niepublicznych. Zatrudnienie na podstawie umowy 
o pracę – pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w Kar-
cie Nauczyciela – uprawnia nauczycieli do awansu zawodowego, a tym 
samym – stosowania wobec nich procedury związanej z dokonywa-
niem oceny pracy. 

Rozdział czwarty zawiera informację o kryteriach oceny pracy na-
uczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – zwra-
camy uwagę, że od 1 stycznia 2019 r. ocena pracy nauczyciela polega 
wyłącznie na ocenianiu spełnienia tych kryteriów według skali wska-
zanej w znowelizowanym rozporządzeniu. 

Chcąc dokładnie wyjaśnić Państwu, jakie skutki pociąga za sobą 
nowelizacja przepisów kształtujących system oceny pracy nauczycieli, 
w rozdziale piątym dokładnie omówiliśmy konsekwencje wprowadzo-
nych zmian. Zapoznanie się z nimi pozwoli Państwu zrozumieć, kiedy 
i w jaki sposób stosować przepisy przejściowe, a także – jakich wska-
zówek udzielić nauczycielom, którzy będą ubiegali się o przyznanie 
dodatku za wyróżniającą pracę. 

Wsparciem w procesie wdrażania nowych regulacji powinny być dla 
Państwa praktyczne przykłady z praktyki, odpowiedzi udzielone na naj-
częściej zadawane pytania oraz wzory dokumentów zgodne z przepisami 
obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. 

Życzę Państwu przyjemnej lektury.
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ROZDZIAŁ 1. OCENA PRACY 
NAUCZYCIELA

1.1. Wszczęcie postępowania

Postępowanie w sprawie ustalenia oceny pracy nauczyciela prowadzone 
jest na podstawie art. 6a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczycie-
la (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) – dalej Karta Nauczycie-
la, oraz rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 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. z 2018 r. poz. 1133 ze zm.) – dalej: rozporządzenie 
MEN z 29 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 6a ust. 1 Karty Nauczyciela ustalenia oceny pracy na-
uczyciela dokonuje się obligatoryjnie lub fakultatywnie. Obligatoryjne 
ustalenie oceny pracy następuje: 
z	 po zakończeniu stażu na wyższy stopień awansu zawodowego, także 

po zakończeniu dodatkowego stażu (dotyczy nauczyciela, który nie 
uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu odpowiednio przed komi-
sjami) (art. 9g ust. 8 Karty Nauczyciela), 

z	 co pięć lat od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, 
mianowanego i dyplomowanego. 
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