
 

U S T AWA 

z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, 2203. 

[Fragment] 

 

Rozdział 2 Obowiązki nauczycieli 

 

Art. 6a. 1. Praca nauczyciela podlega ocenie. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się:  

1) po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i 

nauczyciela dyplomowanego;  

2) po zakończeniu dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9g ust. 8;  

3) co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, 

nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego. 

 

1a. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, upływa 

w okresie odbywania przez nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela 

mianowanego stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, oceny pracy 

dokonuje się po zakończeniu tego stażu. 

 

1b. W razie usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej 

dłużej niż 3 miesiące, termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ulega przedłużeniu 

o czas tej nieobecności. 

 

1c. W przypadku zmiany miejsca zatrudnienia nauczyciela ocena pracy jest 

dokonywana nie wcześniej niż po upływie roku od dnia podjęcia pracy w danej 

szkole, a termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ulega odpowiednio przedłużeniu. 

 

1d. Ocena pracy nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego 



i nauczyciela dyplomowanego może być także dokonana w każdym czasie, nie 

wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej, 

z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: 

1) nauczyciela; 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli 

placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty; 

3) organu prowadzącego szkołę; 

4) rady szkoły;                                                                                                                            

5) rady rodziców 

1e. Kryteria oceny pracy nauczyciela dotyczą stopnia realizacji obowiązków 

określonych w art. 6 i art. 42 ust. 2 oraz w art. 5 ustawy – Prawo oświatowe 

i obejmują wszystkie obszary działalności szkoły odpowiednio do posiadanego 

stopnia awansu zawodowego. 

 

1f. Kryteria oceny pracy dyrektora szkoły dotyczą stopnia realizacji 

obowiązków określonych w art. 6 i art. 7 oraz w art. 68 ust. 1, 5 i 6 ustawy – 

Prawo oświatowe, a w przypadku realizowania przez dyrektora szkoły zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – także obowiązków 

określonych w art. 42 ust. 2 oraz w art. 5 ustawy – Prawo oświatowe. 

 

1g. Na ocenę pracy nauczyciela i dyrektora szkoły 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. 

2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela 

w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, a w przypadku 

oceny pracy dokonywanej z własnej inicjatywy oraz w przypadku, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 3 – w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia 

powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny jego 

pracy. 

 

2a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dyrektor szkoły 

jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 

21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 9c ust. 3. 

 



2b. Do okresów, o których mowa w ust. 2 i 2a, nie wlicza się okresów 

usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 14 dni, oraz 

okresów ferii szkolnych wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego, 

a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie 

szkolne – okresów urlopu wypoczynkowego trwającego 

nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych. 

 

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

uogólniającym:  

1) ocena wyróżniająca;  

2) ocena bardzo dobra;  

3) ocena dobra;  

4) ocena negatywna 

 

5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu: 

1) zasięga opinii rady rodziców, z wyjątkiem szkół i placówek, w których nie tworzy się rad 

rodziców;  

2) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – zasięga opinii opiekuna 

stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu;  

3) może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego; 

4) 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, a w przypadku nauczyciela 

publicznego kolegium pracowników służb społecznych – opinii opiekuna naukowo-

dydaktycznego. 

 

5a. 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. 



 

5b. W przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem, oceny pracy 

nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem zajmującym inne 

stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór pedagogiczny, a w przypadku 

innych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w 

art. 1 ust. 2 pkt 2 – nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący.  

 

5c. W przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem, oceny pracy 

nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze i sprawującego w tej szkole nadzór 

pedagogiczny dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – dyrektor 

szkoły w porozumieniu z kuratorem oświaty.  

 

5d. W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

zajęć na podstawie art. 22 ust. 1 oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której 

nauczyciel jest zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel 

uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć.  

 

5e. W przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 3, oceny pracy nauczyciela po zakończeniu 

stażu na kolejny stopień awansu zawodowego dokonuje dyrektor szkoły wyznaczony przez 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z dyrektorami szkół, w których 

nauczyciel odbywał staż.  

 

5f. Oceny pracy nauczyciela, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego, dokonuje 

dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu oceny pracy dokonanej 

przez dyrektora właściwej placówki doskonalenia nauczycieli, w zakresie dotyczącym 

wykonywania zadań doradcy metodycznego.[…] 

 

14. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu 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 (Dz. U. poz. 1240) albo jednostkami 

organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych 

reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, zrzeszających nauczycieli, które 

przedstawiły dyrektorowi szkoły informację, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 23 

maja 1991 r. o związkach zawodowych, ustala regulamin określający wskaźniki oceny pracy 

nauczycieli, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniające 

specyfikę pracy w danej szkole.  

 

15. W przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem, regulamin, o 

którym mowa w ust. 14, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem zajmującym 

inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór pedagogiczny, a w 

przypadku innych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli, szkół i placówek, o których 

mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 – nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący, po 

zasięgnięciu opinii, o których mowa w ust. 14. 

 

 

Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001189 


