
Załącznik nr 1  
do Regulaminu Oceniania Nauczycieli w 
Zespole Szkół Usługowo- Gospodarczych w Pleszewie 

z dnia …………………………………… 
 
 
 

 
 

Ustala się następujące wskaźniki oceny pracy nauczyciela stażysty: 
 
 
  NAUCZYCIELA STAŻYSTY 
    

Kryteria oceny pracy określone   Wskaźniki oceny pracy 

w § 2 ust. 1 rozporządzenia    

  Nauczyciel: 

I.  Poprawność merytoryczna  
1) zna podstawę programową kształcenia ogólnego - zadania szkoły i metodyczna prowadzonych  

zajęć dydaktycznych,   oraz  cele  kształcenia,  treści  nauczania,  warunki  i  sposób 

wychowawczych   realizacji; 

i opiekuńczych 
2) wybiera i realizuje program nauczania ujęty w szkolnym zestawie  

   programów nauczania; 

 3) planuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; 

 4) poprawnie   organizuje   proces   dydaktyczny,   wychowawczo- 
   opiekuńczy  np.  formułowanie  i  osiąganie  celów,  zarządzanie 

   czasem, uwzględnianie niezbędnych elementów zajęć; 

 5) dokonuje  wyboru  metod,  form  i  środków  adekwatnych  do 
   zaplanowanych celów i treści; 

 6) prowadzi zajęcia zgodnie z aktualnym stanem wiedzy w swojej 
   specjalności; 

 7) uzyskuje  pozytywne  efekty  w  pracy  z  uczniem  np.  wyniki 
   klasyfikacji,  promocji,  wyniki  zewnętrznych  egzaminów,  inne  – 
   związane ze specyfiką wykonywanych zadań; 

 8) diagnozuje, ocenia i monitoruje postępy uczniów; 

 9) posługuje się poprawną polszczyzną, skutecznie komunikuje się 
   z uczniami. 
    



 

 

  Nauczyciel:         

II. Dbałość o bezpieczne 
1) Stosuje obowiązujące w    szkole procedury dotyczące  i higieniczne warunki nauki, 

 wychowania i opieki  bezpieczeństwa  i  higieny  podczas  zajęć  realizowanych  przez 
   szkołę;         

  2) tworzy klimat bezpieczeństwa, np. zawsze reaguje na ryzykowne 
   zachowania członków społeczności   szkolnej, próbuje   im 
   zapobiegać, rozwiązuje problemy;     

  3) realizuje zapisy statutu i programu wychowawczo– 
   profilaktycznego w zakresie bezpieczeństwa;   

  4) pełni dyżury zgodnie z harmonogramem i regulaminem. 
           

  Nauczyciel:         

III. Znajomość praw dziecka, 
1) w swoich działaniach kieruje się dobrem ucznia i troską o jego  w tym Konwencji o Prawach 

 Dziecka z dnia 20 listopada  zdrowie;         
 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. 

2) respektuje prawa dziecka, prawa ucznia np. poprzez zapewnienie  poz. 526), ich realizacja oraz 
  

przyjaznej atmosfery do nauki; 
     

 kierowanie się dobrem ucznia       
           

 i troską o jego zdrowie 
3) reaguje na sytuacje nieprzestrzegania praw dziecka np. w szkole,  z poszanowaniem godności   

rodzinie; 
        

 osobistej          
           

  4) zna instytucje i organizacje wspomagające dziecko i rodzinę; 

  5) zna procedury związane z ochroną praw dziecka np. procedury 
   wewnątrzszkolne;        

  6) upowszechnia wiedzę o prawach dziecka.    
           

  Nauczyciel:         

IV.  Wspieranie każdego ucznia, 
1) podejmuje działania adekwatne do potrzeb rozwojowych  w tym ucznia 

 niepełnosprawnego, w jego  i edukacyjnych oraz możliwości i  zainteresowań ucznia;  buduje 
 rozwoju oraz tworzenie  u uczniów  poczucie  własnej  wartości  poprzez  motywowanie  do 

 warunków do aktywnego  dalszego rozwoju;        
 i pełnego uczestnictwa ucznia 

2) stosuje motywujący sposób oceniania, w tym udziela informacji  w życiu szkoły oraz 
  

zwrotnych; 
        

 środowiska lokalnego          
           

  3) inspiruje ucznia do rozwijania pasji, zainteresowań, talentów; 

  4) podejmuje działania włączające uczniów z niepełnosprawnościami 
   lub trudnościami.        
           

  Nauczyciel:         

V. Kształtowanie u uczniów 
1) zachęca   uczniów do podejmowania działań społeczno-  szacunku do drugiego 

 człowieka, świadomości  obywatelskich, patriotycznych;      
 posiadanych praw oraz postaw 

2) prowadzi  zajęcia  wychowawcze  promujące  wartości  społeczno-  obywatelskiej, patriotycznej 
  

obywatelskie, patriotyczne; 
     

 i prospołecznej, w tym przez       
           

 własny przykład nauczyciela 
3) włącza się w prace koła wolontariatu/ działania wolontarystyczne;   

            

 
 

 

 4) uzyskuje wymierne efekty w pracy wychowawczej; 

 5) prezentuje wysoką kulturę osobistą. 
  



 Nauczyciel: 

VI. Współpraca z innymi 
1) bierze udział w pracach rady pedagogicznej; nauczycielami 

 2) uczestniczy w pracach zespołów wewnątrzszkolnych; 

 3) konsultuje   swoją   pracę   z   opiekunem   stażu   lub   innymi 
  nauczycielami i specjalistami; 

 4) uczestniczy w zajęciach otwartych prowadzonych przez opiekuna 
  stażu lub innych nauczycieli; 

 5) uczestniczy  w  realizacji  projektów  oraz  organizacji  imprez, 
  uroczystości szkolnych; 

 6) współpracuje w rozwiązywaniu pojawiających się problemów; 

 7) dba o właściwe stosunki międzyludzkie. 
  

 Nauczyciel: 

VII. Przestrzeganie przepisów  
1)  stosuje   przepisy   prawa   związane   z   powierzonym   mu prawa z zakresu  

funkcjonowania szkoły oraz  stanowiskiem; 
wewnętrznych uregulowań  

2)  zna statut szkoły, odwołuje się do jego zapisów; obowiązujących w szkole,  
  

w której nauczyciel jest  
3)  wykorzystuje w swojej pracy procedury wewnątrzszkolne; 

zatrudniony  
  

  4)  przestrzega regulaminy obowiązujące w szkole; 

  5)  przestrzega porządku pracy; 

  6)  poprawnie i terminowo prowadzi dokumentację szkolną. 
  

 Nauczyciel: 

VIII. Poszerzanie wiedzy 
1) określa swoje mocne i słabe strony; i doskonalenie umiejętności 

związanych z wykonywaną 
2) podejmuje działania związane z doskonaleniem warsztatu pracy; pracą, w tym w ramach 

  

doskonalenia zawodowego 
3) podnosi   kompetencje   zawodowe   w   zakresie   nauczanego  

  przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć; 

 4) uczestniczy   w   doskonaleniu   zawodowym   organizowanym 
  w szkole  w  ramach  WDN  oraz  w  szkoleniach  zewnętrznych 
  zgodnie z potrzebami szkoły. 
  

 Nauczyciel: 

IX. Współpraca z rodzicami 
1) rozpoznaje środowisko rodzinne swoich uczniów i ich problemy;  

 2) inicjuje spotkania z rodzicami, w tym integracyjne np. wycieczki, 

  wieczorki, pikniki rodzinne; 
   

 



 
 

 

3) podejmuje działania wspierające rodziców; 
 

4) udziela informacji rodzicom o rozwoju ucznia; 
 

5) pozyskuje rodziców do współpracy; 
 

6) prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i 
opiekuńczą we współpracy z rodzicami. 

 

Zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego stanowią 
wskaźniki oceny  

X. Stopień realizacji planu pracy nauczyciela.  
rozwoju zawodowego 

 
(dotyczy oceny pracy nauczyciela 
stażysty dokonywanej po zakończeniu  
stażu na stopień nauczyciela  

kontraktowego) 

 


