Załącznik nr 7
Karta informacyjna
w związku z dokonywaniem cząstkowych ocen pracy
przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny
…………………………….
(nazwisko i imię dyrektora szkoły lub placówki)

…………………………….
(nazwa szkoły lub placówki)

Podstawa prawna: art. 5 oraz art. 68 ust. 1 pkt 1-4 i 6-11 oraz ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 6 i art. 7 ust. 2 pkt 1-4 i 6 oraz
art. 42 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela
Działania dyrektora

1. Organizowanie pracy szkoły/placówki
zgodnie z przepisami prawa.
2. Planowanie i organizowanie pracy
rady pedagogicznej, realizowanie zadań
zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej
i rady szkoły, o ile organy te działają,
a także zgodnie z rozstrzygnięciami
organu
sprawującego
nadzór
pedagogiczny i organu prowadzącego
szkołę/placówkę.
3.
Sprawowanie
nadzoru
pedagogicznego.
4. Wdrażanie działań zapewniających
podnoszenie
jakości
pracy
szkoły/placówki
w
zakresie
sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
5. Podejmowanie działań wpływających
na dydaktyczny i wychowawczy poziom
szkoły/placówki, np.: informacje o
wynikach egzaminów zewnętrznych,
osiągnięcia uczniów w konkursach,
olimpiadach, realizowanie programów
wpływających na poprawę osiągnięć
edukacyjnych uczniów, itp.
6. Organizowanie i udzielanie uczniom,
rodzicom i nauczycielom
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.

Potwierdzenie realizacji działań oraz dokumenty wskazującego realizację- zwięzły opis

Max.
punkty
10

30

30

20

Przyznane
punkty za
realizację

7.
Organizowanie
kształcenia
specjalnego, w tym zapewnienie
realizacji
zaleceń
zawartych
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego.
8. Zapewnienie uczniom, nauczycielom,
i
pracownikom
niepedagogicznym
bezpieczeństwa
w
czasie
zajęć
organizowanych przez szkoły/ placówki.
9.
Podejmowanie
działań
wychowawczych i profilaktycznych
w szkole oraz tworzenie warunków
do
działań
prozdrowotnych
w szkole/placówce.
10. Współdziałanie z radą szkoły, radą
pedagogiczną,
radą
rodziców,
samorządem
uczniowskim
oraz
zapewnienie
efektywnego
przepływu informacji pomiędzy tymi
organami.
11.
Współdziałanie
ze
szkołami
wyższymi w zakresie organizacji praktyk
pedagogicznych i działań rozwijających
zainteresowania uczniów.
12. Współdziałanie z pracodawcami,
instytucjami rynku pracy oraz innymi
jednostkami.
13. Stwarzanie warunków do działania
w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji celem wzbogacania
form
działalności
dydaktycznej,
wychowawczej,
opiekuńczej
i innowacyjnej szkoły/placówki.
14. Kierowanie się dobrem uczniów,
troską o ich zdrowie, postawę moralną
i obywatelską,
z
poszanowaniem
godności osobistej ucznia.
15. Rzetelne realizowanie zadań
związanych
z
powierzonym
stanowiskiem,
wspieranie
każdego
ucznia w jego rozwoju, kształcenie
i wychowywanie
młodzieży
w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej,
w atmosferze
wolności
sumienia

20

10

15

10

15

i szacunku dla każdego człowieka.
16. Osiągnięcia w pracy dydaktycznej,
wychowawczej
i
opiekuńczej
z uczniami w ramach realizowanego
pensum.
17. Doskonalenie własnych kompetencji
zawodowych i kierowniczych.

10

170

Razem

Uwaga: W przypadku nierealizowania przez dyrektora zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ogólna, możliwa do uzyskania, liczba
punktów ulegnie zmniejszeniu do 155 pkt.

Punktacja:
W celu ustalenia oceny obliczamy procenty uzyskane przez ocenianego z wyników wszystkich wskaźników występujących podczas dokonywania oceny
w danej szkole/placówce.
Ocena wyróżniająca: 85 – 100 % punktów możliwych do uzyskania.
Ocena bardzo dobra:
68 - 84 % punktów możliwych do uzyskania,
Ocena dobra:
51 – 67 % punktów możliwych do uzyskania,
Ocena negatywna:
0 – 50 % punktów możliwych do uzyskania,
Punktacja - dla dyrektora realizującego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze:
Ocena wyróżniająca: 144-170
Ocena bardzo dobra: 116-143
Ocena dobra: 86-115
Ocena negatywna: 0-85
Punktacja - dla dyrektora nierealizującego zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
Ocena wyróżniająca: 132-155
Ocena bardzo dobra: 105-131
Ocena dobra: 79-104
Ocena negatywna: 0-78
Jeżeli w danym przedszkolu, szkole, placówce lub ich zespole nie realizuje się niektórych z ww. zadań, to przy ustalaniu oceny cząstkowej nie uwzględnia
się punktów możliwych do uzyskania za ich realizację. Punktację należy przeliczyć proporcjonalnie do liczby możliwych do uzyskania punktów.

Ocena: ..........................................

Sporządził:....................................... ….
Data:.....................................................

