
ZARZĄDZENIE NR 125/2015 

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele 

z dnia 11 grudnia 2015 r. 

w sprawie powołania Zespołu Oceniającego

Na podstawie art. 6a ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. 

U. z 2014 r., poz. 191 ze zm) oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, 

trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1538 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1
1. Powołuję Zespół Oceniający w celu rozpatrzenia wniosku Pani Anny Kostrzewy -  

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie, o ponowne ustalenie oceny Jej 

pracy.

2. W skład Zespołu Oceniającego wchodzą:

1) Pani Beata Szczepankowska -  Urząd Miasta i Gminy w Chorzełach -  przedstawiciel 

organu prowadzącego -  Przewodniczący Zespołu;

2) Pani Teresa Pawłowska -  Kuratorium Oświaty -  przedstawiciel organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny -  członek;

3) Pani Teresa Deptuła -  przedstawiciel Rady Rodziców -  członek.

§2.
Termin i miejsce posiedzenia Zespołu Oceniającego został ustalony na dzień 18 grudnia 2015 

r., godz. 14°°.

§3
1. Z przebiegu obrad Zespołu Oceniającego sporządza się protokół, którego wzór stanowi 

załącznik Nr 1 do Zarządzenia. Protokół podpisują obecni członkowie Zespołu.

2. Wzór indywidualnej karty oceny pracy dla Członków Zespołu Oceniającego stanowi 

załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

3. Wzór rozstrzygnięcia Zespołu Oceniającego co do utrzymania lub ustalenia nowej oceny 

pracy stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

4. Protokolanta wyznacza Przewodniczący Zespołu oceniającego spośród Członków Zespołu.

§4
Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Zespołu.

§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z  up. HUFr^STRZA

mgr Katar,';, sra FJrzezicka 
/•'.STF^PCA FUJRMFSTFiZA 
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Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 125/2015 

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele 

z dnia 11 grudnia 2015 r.

Protokół z posiedzenia Zespołu Oceniającego 

powołanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzełe do przeprowadzenia 

postępowania w sprawie ustałenia ponownej oceny pracy Pani Anny Kostrzewy - 
Dyrektora Pubłicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie

Data wpływu wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy:....................................................

Data posiedzenia Zespołu Oceniającego.......................................................................

I. Informacja o wnioskodawcy:

miejsce pracy:.......................................................................................

stanowisko:...........................................................................................

II. Skład Zespołu Oceniającego:

1 ......................................................................  - przewodniczący, przedstawiciel organu

prowadzącego,
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

2 ..................................................................... - przedstawiciel organu sprawującego nadzór
pedagogiczny,

(imię i nazwisko)

3  ........................................................................... - przedstawiciel Rady Rodziców
(imię i nazwisko)

III. Zespół Oceniający rozpatrzył wniesiony wniosek o ustalenie ponownej oceny pracy w

pełnym/niepełnym składzie -  nieobecny................................................................................

(imię i nazwisko)

IV. Przebieg czynności rozpatrujących wniesiony wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy:

1. Zapoznanie Zespołu Oceniającego z oceną pracy dyrektora z

dnia.....................................2015 r.

2. Zapoznanie Zespołu Oceniającego z uzasadnieniem wniosku o ustalenie ponownej oceny 
pracy wniesionego przez dyrektora.



Uwagi:

3. Zapoznanie Zespołu Oceniającego z cząstkową oceną pracy dyrektora dokonaną przez organ 

prowadzący oraz przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Uwagi:

4. Zapoznanie Zespołu Oceniającego z opiniami: zakładowych organizacji związkowych. Rady

Pedagogicznej

Uwagi:



5. Zapoznanie Zespołu Oceniającego z innymi uwagami, dokumentami przedstawionymi przez 
poszczególnych członków Zespołu Oceniającego.

Uwagi:

V. Po zakończeniu czynności rozpatrujących wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy 

przystąpiono do ustalenia oceny pracy dyrektora. Każdy z członków Zespołu Oceniającego 

ustosunkował się do utrzymania łub ustalenia nowej oceny pracy i uzasadnił swoje zdanie na 

indywidualnej karcie oceny.

Indywidualne karty oceny pracy Pani Anny Kostrzewy -  Dyrektora Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Krukowie, stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
VI. Po zsumowaniu stanowisk, określonych przez poszczególnych członków Zespołu

Oceniającego stwierdzono, że dyrektor uzyskał ...............  głosów za utrzymaniem

dotychczasowej oceny,.............. głosów za ustaleniem nowej oceny.

VII. Uzasadnienie postanowienia Zespołu Oceniającego:



VIII. Działając na podstawie § 8 ust. 5 w związku z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny 

pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania 

zespołu oceniającego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1538 ze zm.)

Zespół Oceniający;

1) podtrzymuje ocenę pracy Pani Anny Kostrzewy*

z dnia.................................................................r., tj. ocenę:........................................
2) ustala nową ocenę pracy Pani Anny Kostrzewy*

tj. ocenę:........................................................................

Stwierdzenie uogólniaj ąee, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy — Karta Nauczyeiela

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

Podpisy Członków Zespołu Oceniającego

1..................................................................................................................

2 ...................................................................................................................

3.................................................................................................

* niepotrzebne skreślić
Zup- hij'R:\.S7rza



Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia 125/2015 

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele 

z dnia 11 grudnia 2015 r.

Indywidualna karta

oceny pracy Pani Anny Kostrzewy -  Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej

w Krukowie

Jestem za:

podtrzymaniem oceny...........................................................*

(ocena - stwierdzenie uogólniające)

ustaleniem nowej oceny.................................... .......................*

(ocena - stwierdzenie uogólniające)

Uzasadnienie:

(imię i nazwisko członka Zespołu Oceniającego)

(podpis członka Zespołu Oceniającego)

Zup. BURN^-t RZA

Chorzele ,................................................  rngr Katar/}':a Brzezicka
ZASTI/PCA BUR.MISTRZA* niepotrzebne skreślić miasta i gmin y ( hor/,i;u .;



Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr 125/2015 

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele 

z dnia 11 grudnia 2015 r.

OCENA PRACY

dokonana przez Zespól Oceniający powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy

Chorzele w dniu.................2015 r. celem rozpatrzenia wniosku Pani Anny Kostrzewy

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie, o ponowne ustalenie oceny
pracy.

1. Na podstawie § 8 ust. 5 w związku z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, 

trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1538 ze zm.). Zespół Oceniający powołany Zarządzeniem N r ...........
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia ....................  2015r, na posiedzeniu w

dniu.......................................... po rozpatrzeniu wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy -

Pani Anny Kostrzewy, Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie ustalił nową 

ocenę pracy/podtrzymał ocenę kwestionowaną przez dyrektora* 

t. j. ocena..........................

(stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust. 4 ustawy - Karta Nauczyciela) 

Uzasadnienie:

2. Od oceny dokonanej przez Zespół Oceniający nie przysługuje odwołanie. 

Przewodniczący Zespołu Oceniającego



Członkowie Zespołu Oceniającego

Otrzymują:

1) dyrektor szkoły,

2) a/a

niepotrzebne skreślić

z  up. BUR IUSTRZA

mgr Katar. ■-' Brzezicka 
ZASTF-PCA m;RMISTRZA
........................ . TORZia.FMlAS rA I CMINA'


