
1

 

KARTA INFORMACYJNA 
SNP.5535.6.2017  

  
 

Kuratorium Oświaty 
w Warszawie 

Al. Jerozolimskie 32 
00-024 Warszawa 

  
Zasady postępowania w sprawie 

porozumienia dotyczącego oceny 
pracy nauczyciela zajmującego inne 

stanowisko kierownicze 
i sprawującego nadzór pedagogiczny 

w szkole lub placówce, w której 
dyrektorem jest osoba nieposiadająca 

kwalifikacji pedagogicznych 

Obowiązuje od 
15.11.2017r.  

   

Informacje ogólne  
  
Oceny pracy nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze i sprawującego w szkole 
lub placówce nadzór pedagogiczny dokonuje dyrektor szkoły lub placówki w porozumieniu 
z Mazowieckim Kuratorem Oświaty.  

I. Zasady postępowania
  

1. Dyrektor szkoły lub placówki pisemnie powiadamia Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
lub Dyrektora Delegatury o zamiarze dokonania oceny pracy nauczyciela 
zajmującego inne stanowisko kierownicze i sprawującego w szkole lub placówce 
nadzór pedagogiczny.

2. Powiadomienie można złożyć lub przesłać pocztą do Kuratorium Oświaty 
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa, tel. (22) 551-24-00 
lub właściwej miejscowo Delegatury Kuratorium Oświaty:
Delegatura w Ciechanowie, ul. ks. P. Ściegiennego 9, 06-400 Ciechanów, 
tel. (23) 672-44-71
Delegatura w Ostrołęce, ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, 
tel. (29) 760-42-91
Delegatura w Płocku, ul. Kościuszki 20, 09-402 Płock, tel. (24) 262-64-50
Delegatura w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom, tel. (48) 362-82-84
Delegatura w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce, tel. (25) 632-61-00

3. Mazowiecki Kurator Oświaty określa stopień realizacji zadań, o których mowa w:
 art. 6 ustawy – Karta Nauczyciela stanowiącym, iż nauczyciel obowiązany jest:

o rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczna, wychowawczą i opiekuńczą
w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie
zajęć organizowanych przez szkołę;

o wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
o dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
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o kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia 
i szacunku dla każdego człowieka;

o dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie 
z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras 
i światopoglądów.

 art. 5 ustawy - Prawo oświatowe:
o Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich 
zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej 
ucznia.

 § 22 ust. 1 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego:
o Dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z innymi nauczycielami 

zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego:
1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do 

doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki;
2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 
działalności statutowej szkoły lub placówki;

3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności poprzez:
a) diagnozę pracy szkoły lub placówki,
b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do 

doskonalenia zawodowego,
c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń 

i narad;
4) monitoruje pracę szkoły lub placówki.

 § 22 ust. 3 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego:
o W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub

placówki we współpracy z nauczycielami, o których mowa w ust. 1, 
w szczególności:

1) analizuje dokumentację przebiegu nauczania; 
2) obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne,

 wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające
 z działalności statutowej szkoły lub placówki.

 § 23 ust. 1 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego:
o Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru 

pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, 
a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej 
– na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które 
realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, w terminie do dnia 15 
września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

4. W związku z oceną pracy nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze 
i sprawującego w szkole lub placówce nadzór pedagogiczny przeprowadzana jest 
kontrola dotyczącą realizacji zadań w zakresie sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego, wymienionych w pkt 3 niniejszych Zasad postępowania. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od przeprowadzenia 
kontroli. 



3

5. Po zakończeniu czynności związanych z ustaleniem stopnia realizacji zadań przez 
nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze i sprawującego w szkole lub 
placówce nadzór pedagogiczny, informacja o ocenie pracy nauczyciela 
przekazywana jest dyrektorowi szkoły lub placówki.  

 II. Podstawa prawna   
 ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U.2017.1189 ze zm.) 
 ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 ze zm.)
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie 

kryteriów i  trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania 
odwoławczego oraz składu i  sposobu powoływania zespołu oceniającego 
(Dz.U.2016.2035 ze zm.)

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie 
nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2017.1658)

  

  

    Mazowiecki Wicekurator Oświaty  
/-/  

Dorota Skrzypek
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