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...................................................             …….., 21czerwca 20.. r. 

          (pieczęć szkoły)                                                                        

 

 

OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO 

    

 

Pani ………… zatrudnionej w Szkole Podstawowe nr ………….. na stanowisku nauczyciela 

języka polskiego, logopedy za okres stażu na stopień nauczyciela mianowanego odbytego w 

wymiarze 2 lat 9 miesięcy . 

 

Działając na podstawie art. 9c ust. 5a, ust. 5b ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.) po zapoznaniu się z projektem 

oceny dorobku zawodowego opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii 

Rady Rodziców 

ustalam 

Pani  
 

pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu. 

 

Uzasadnienie 

 

Pani ……………. w okresie od dnia 1 września 20.. do dnia 31 maja odbyła staż na 

stopień nauczyciela mianowanego. Dnia 1 września …  roku złożyła do Dyrektora  Plan 

rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy 

nauczyciela mianowanego. Następnie 1 czerwca  … roku złożyła sprawozdanie z jego 

realizacji.  

Opiekun stażu, pani …………………… w przedłożonym projekcie oceny dorobku 

zawodowego zaproponował pozytywną ocenę za okres stażu. 

 

W trakcie odbywania stażu Pani ……………. zapoznała się z procedurą awansu 

zawodowego nauczycieli oraz podjęła współpracę z opiekunem stażu. Zdobyte w trakcie 

stażu wiadomości i umiejętności wzbogaciły jej wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat 

pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły.  
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Mgr ……………….. jest osobą bardzo odpowiedzialną i rzetelną, której można 

powierzyć ważne funkcje. Doskonale sprawdziła się jako przewodnicząca komisji 

egzaminacyjnych, przewodnicząca zespołu wychowawczego, organizator szkolnych imprez 

oraz lider Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.  

Nauczycielka przez cały okres stażu angażowała się w prace zespołu nauczycieli. 

Praca  zespołu przynosi wymierne efekty. Rokroczna analiza wyników egzaminów – 

właściwych i próbnych - oraz wyprowadzone z niej wnioski pozwalają na monitorowanie i 

modyfikowanie procesu kształcenia. Przekłada się to na ostateczny  wynik egzaminów, który 

mieści się w staninie „bardzo wysoki” – stanin 8.  

Pod jej opieką uczniowie zajęli wysokie miejsca w  konkursach …., przedmiotowych,  

recytatorskich… Pod jej opieką młodzież publikowała swoje prace, utwory bądź artykuły w 

gazetce szkolnej … Wiele czasu poświęciła na prowadzenie zajęć dodatkowych – w trakcie 

których uczniowie rozwijali swoje pasuje oraz brali udział w licznych konkursach. Swoje 

wsparcie okazywała również osobom wymagającym pomocy w pokonywaniu trudności w 

uczeniu się, prowadziła zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz wyrównawcze.  

Pani ……………. bardzo angażowała się w tworzenie szkolnej społeczności, była 

inicjatorem przedsięwzięcia ….. współorganizatorem……………. 

Na szczególną uwagę zasługują jej zdolności wychowawcze. Potrafi motywować 

swoich podopiecznych do przestrzegania zasad szkolnego regulaminu, udziału w szkolnych 

przedsięwzięciach oraz konkursach. W klasach, w których zostaje wychowawcą zawsze 

panuje zgoda i jedność, uczniowie starają się być dla siebie wsparciem i darzą się wzajemnym 

szacunkiem. Stanowią odpowiedzialną grupę, która świetnie się sprawdza w trakcie 

szkolnych wyjść oraz wycieczek.  

Pani …………………. postrzega swoją pracę holistycznie, angażuje się we wszystkie 

działania szkoły, dba o wszechstronny rozwój i wspiera swoich podopiecznych. Równie 

dobrze wywiązywała się z obowiązków wynikających z funkcji logopedy.  

 

    ............................................................  ……………………………………… 

(data, podpis i pieczątka dyrektora szkoły)        (potwierdzenie odbioru przez nauczyciela)  

 


