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...................................................    ................................................... 

          (pieczęć szkoły)                                                                       (miejscowość i data) 

 

OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO 

    

 

Pani/Pana* .................................................. zatrudnionego(ej) w ............................................... 

      (imię i nazwisko nauczyciela)                                        (nazwa i adres szkoły)  

 

na stanowisku nauczyciela ..............…....................…..., za okres stażu na stopień nauczyciela  

       (podać stanowisko) 

 

....................................................................... odbytego w wymiarze .............................. . 

(wskazać odpowiedni stopień awansu zawodowego)  

 

Działając na podstawie art. 9c ust. 5a i ust. 5c ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 2215) po zapoznaniu się z projektem oceny dorobku 

zawodowego opracowanym przez opiekuna stażu* (dotyczy nauczyciela stażysty i 

kontraktowego)  i po zasięgnięciu opinii rady rodziców 

ustalam 

 

Pani/Panu* ............................................................................................  

     (imię i nazwisko nauczyciela) 

 

pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu. 

 

Uzasadnienie 

 

Pani/Pan* ........................................... w okresie od dnia ................ do dnia ….............. 

 (imię i nazwisko nauczyciela)  

 

odbył(a) staż na stopień nauczyciela ……………………………………………….  

       (wskazać odpowiedni stopień awansu) 

  

 

W dniu ........................ złożył(a) do Dyrektora ......................................................................... 

             (nazwa szkoły)  

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. 
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W trakcie odbywania stażu Pani/Pan*.............................................. zrealizował(a)  następujące 

           (imię i nazwisko nauczyciela) 

 

zadania wynikające z planu rozwoju zawodowego: 

(wskazać: jakie działania nauczyciel podejmował w okresie stażu, w jakim stopniu 

zrealizował plan rozwoju zawodowego, jakie są efekty zrealizowanych przez nauczyciela 

zadań, a także jaki był stopień zaangażowania nauczyciela w realizację wymagań   

określonych – w zależności od stopnia awansu zawodowego - w § 6 – 8 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu 

zawodowego przez nauczycieli) 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Opiekun stażu – Pani/Pan* .....................................................w przedłożonym projekcie oceny  

      (imię i nazwisko opiekuna stażu) 

 

dorobku zawodowego z dnia ..................... , zaproponował …………………………………… 

        (wskazać - pozytywną / negatywną) 

ocenę za okres stażu, zwracając w szczególności uwagę na (dotyczy  nauczyciela stażysty i 

nauczyciela kontraktowego): 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  
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Rada Rodziców w swojej opinii potwierdziła, że: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

 

............................................................ 

(podpis i pieczątka dyrektora szkoły) 
 

............................................................  

     (potwierdzenie odbioru przez  

      nauczyciela – data i podpis) 

 

* Niepotrzebne skreślić  

 

POUCZENIE 

▪ Od niniejszej oceny dorobku zawodowego służy Pani/Panu  prawo wniesienia odwołania  

do....................................................................... w termie 14 dni od dnia otrzymania oceny. 
       (wskazać właściwy organ sprawujący nadzór pedagogiczny) 

▪ Otrzymanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego umożliwia Panu/Pani złożenie 

wniosku o podjęcie postępowania na kolejny stopień awansu zawodowego. 

▪ Wniosek o podjęcie postępowania ......................................................................................... 
(wskazać odpowiednio: kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego)  

        należy złożyć ......................................................................................................... . 
(wskazać w zależności od posiadanego przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego: w przypadku 

nauczyciela stażysty i kontraktowego – w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres 

stażu, w przypadku nauczyciela mianowanego – w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny 

dorobku zawodowego za okres stażu) Niedotrzymanie powyższego terminu powoduje konieczność 

ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. 

 


