Arkusz oceny pracy własnej nauczyciela
rok szkolny ……………/…………….
semestr - …………………
Opracowany na podstawie Uchwały Nr XXX/163/09 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Wasilków

Imię i nazwisko…………………………………………………………
Kryteria

Uzasadnienie
Proszę zaznaczyć, który podpunkt podany w KRYTERIACH jest opisywany.

1) Uzyskiwanie osiągnięć w realizowanym procesie dydaktycznym,
a) potwierdzone dobrymi wynikami
uczniów w sprawdzianach,
egzaminach, konkursach,
olimpiadach i zawodach.

2) Uzyskiwanie osiągnięć wychowawczo-opiekuńczych:
a) skuteczne przeciwdziałanie agresji,
patologiom i uzależnieniom,

b) umiejętne rozwiązywanie

problemów wychowawczych uczniów
we współpracy z ich rodzicami, a
także właściwymi instytucjami
świadczącymi pomoc socjalną,

c) pełne rozpoznanie środowiska

wychowawczego uczniów, aktywne i
efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących
szczególnej opieki

3) Wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i
wychowania, a w szczególności:

a) opracowywanie autorskich
programów i publikacji,

b) tworzenie i wdrażanie programów

edukacji regionalnej i europejskiej,

c) wdrażanie przedsięwzięć i

programów na rzecz doskonalenia
swojej pracy i podwyższania
jakości pracy szkoły.

4) Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy –
Karta Nauczyciela, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i
uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach

przedmiotowych, olimpiadach,
zawodach sportowych i innych,

c) opiekowanie się samorządem

uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,

d) przejawianie różnych form

aktywności w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego nauczycieli, np.
prowadzenie lekcji koleżeńskich,
obserwacje koleżeńskie,

5) Szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym
stanowiskiem, a zwłaszcza:

a) systematyczne i efektywne

przygotowanie do przydzielonych
obowiązków,

b) podnoszenie umiejętności

zawodowych – udział w doskonaleniu
warsztatu pracy oraz różnych
formach doskonalenia zawodowego,

c) prezentowanie swego dorobku
pedagogicznego,

d) opracowywanie publikacji
naukowych związanych z
warsztatem pracy,

e) wzbogacanie własnego warsztatu
pracy,

f) dbałość o mienie szkoły i

poszerzenie bazy dydaktycznej,

g) prawidłowe prowadzenie
dokumentacji szkolnej i
pedagogicznej,

h) rzetelne i terminowe wywiązywanie
się z poleceń służbowych,

i) przestrzeganie dyscypliny pracy.
6) Inne działania
a) związane z zadaniami

statutowymi szkoły oraz/lub
przydzielonymi jako dodatkowe
czynności ( prowadzenie koła
zainteresowań – ilość godz . , )

a) formy współpracy z rodzicami (np.
opieka na imprezach szkolnych
szkolnych., wpłaty na ksero, RR w
%, pozyskiwanie sponsorów… )

Przyznano………..(%)

Podpis dyrektora…………………………………….

