Arkusz oceny pracy własnej nauczyciela

rok szkolny - …………………….….półrocze - ………………….…

…………………………………………..……………………………………………………..……..
Imię i nazwisko

I
l.p

1

2

Uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych:
Kryteria szczegółowe

Uzasadnienie

Udokumentowane osiągnięcia
edukacyjne uczniów - co najmniej
dobre wyniki nauczania na
egzaminach zewnętrznych i
sprawdzianach wewnętrznych
(uzasadnienie z podaniem wyników)
Sukcesy uczniów w konkursach,
olimpiadach, przeglądach, zawodach
na szczeblu pozaszkolnym
(proszę podać nazwiska uczniów i ich
osiągnięcia)

II. Uzyskiwanie osiągnięć wychowawczo-opiekuńczych:
3
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Efektywna praca na rzecz uczniów
potrzebujących szczególnej opieki –
organizowanie pomocy i opieki
uczniom będącym w trudnej sytuacji
materialnej i życiowej
(wymienić wykonane czynności na
rzecz uczniów)
Organizowanie uczniom w czasie
pozalekcyjnym imprez integrujących,
rekreacyjnych, sportowych,
kulturalnych, wycieczek
Organizacja zaangażowania uczniów w
prace społeczne i działania na rzecz
klasy, szkoły, środowiska lokalnego
(Jakie prace, działania zostały
wykonane?)
Angażowanie rodziców w sprawy
szkoły, klasy, organizowanie
współpracy rodziców

III. Wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania:

7
8

Opracowanie i wdrożenie autorskiego
programu dydaktycznego,
wychowawczego, opracowanie i
koordynacja projektu edukacyjnego.
(Proszę podać nazwę wprowadzonej
innowacji, programu, projektu)
Efekty wdrażanie przedsięwzięć i
programów na rzecz doskonalenia
swojej pracy i podwyższania jakości
pracy (nowatorskie metody
prowadzenia zajęć lekcyjnych i
pozalekcyjnych)

IV. Zaangażowanie nauczyciela w inne czynności wynikające ze Statutu Gimnazjum:

9

Organizacja imprez lub uroczystości
szkolnych
(Proszę podać nazwę i termin)

10

Opiekowanie się Samorządem
Szkolnym lub organizacją lub klubem
działającym na terenie szkoły

11

Uzyskane efekty pracy w wyniku
prowadzonych zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów uzdolnionych

12

Efekty uzyskane pracy z uczniami z
trudnościami w nauce

13

Organizacja konkursów i zawodów
szkolnych oraz udział w komisjach
konkursów pozaszkolnych

V. Szczególnie efektywne wykonywanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem i zadaniami

14

Wzbogacanie własnego warsztatu
pracy (organizacja pracowni, dbałość
o pomoce dydaktyczne, itp.)
(Proszę wymienić działania, pozyskane
lub wykonane pomoce naukowe, itp.)
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Doskonalenie zawodowe
potwierdzone świadectwami,
zaświadczeniami
(Proszę podać formę doskonalenia
ukończoną w bieżącym semestrze,
liczbę godzin)
Rzetelne wypełnianie dodatkowych
przydzielonych stałych obowiązków
(lider zespołu, prowadzenie
dodatkowej dokumentacji, badań,
szkoleń)
(proszę wpisać jakich, opisać swoją
rolę)
Prezentowanie swego dorobku
pedagogicznego (prowadzenie lekcji
otwartych, obserwacji koleżeńskich,
publikacje dorobku)
(terminy lekcji otwartych, obserwacji
koleżeńskich, prezentacji, tytuł publikacji)

VI. Realizowanie zadań wynikających z lokalnej polityki oświatowej i priorytetami organu prowadzącego

18

Współpraca z lokalnymi instytucjami i
organizacjami, działającymi na rzecz
edukacji, wychowania, profilaktyki
(nazwa instytucji pozyskanej do
współpracy)

19

Podejmowanie inicjatyw i realizacja
zadań związanych ze zwiększeniem
roli szkoły w środowisku lokalnym
(opisać podjęte działania)

Podpis nauczyciela:……………………………………………………..……
Przyznana kwota dodatku : ………………………….
Podpis dyrektora ………………………………………………………………………………...…. Podpis wicedyrektora: …………………………………………………………………

