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Oceny dyrektorów

Zgodnie z nowym porozumieniem zostały określone wskaźniki 
oceny pracy dyrektorów, odnoszące się do poziomu spełnienia 
kryteriów oceny pracy dyrektora o której mowa w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018r. 

Kryteria podlegające wyłącznej ocenie organu prowadzącego:

- prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami - prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami 
budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami 
pochodzącymi z innych źródeł; 

- prawidłowość wykonywania czynności w sprawach z zakresu 
prawa pracy w stosunku do pracowników szkoły, w tym 
dokonywania oceny ich pracy. 



Oceny dyrektorów

Kryteria podlegające wspólnej ocenie organu prowadzącego z 
organem nadzoru pedagogicznego:

- organizowanie pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa; 
- planowanie i organizowanie pracy rady pedagogicznej, 
realizowanie zadań zgodnie z uchwałami stanowiącymi rady 
pedagogicznej i rady szkoły, o ile organy te działają, a także 
zgodnie z rozstrzygnięciami organu sprawującego nadzór zgodnie z rozstrzygnięciami organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny i organu prowadzącego szkołę; 
- współdziałanie z innymi organami szkoły oraz zapewnienie 
efektywnego przepływu informacji pomiędzy tymi organami;
- prawidłowość prowadzenia i przechowywania dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
i opiekuńczej lub innej dokumentacji dotyczącej realizowania 
zadań statutowych szkoły; 



Oceny dyrektorów

- tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych oraz zapewnienie uczniom 
i nauczycielom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych 
przez szkołę; 
- zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
oraz realizację zaleceń wynikających z orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego; 
- podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych w - podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych w 
szkole oraz tworzenie warunków do działań prozdro-wotnych; 
wspieranie nauczycieli w rozwoju i doskonaleniu zawodowym; 
- doskonalenie własnych kompetencji kierowniczych; 
- współpracę ze środowiskiem lokalnym i partnerami społecznymi 
oraz budowanie pozytywnego wizerunku szkoły



Procedury bezpieczeństwa

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 
2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i 
turystyki 

• Zgoda na zorganizowanie wycieczki wyraża Dyrektor placówki

• Karta wycieczki – zgodna z załącznikiem do w/w • Karta wycieczki – zgodna z załącznikiem do w/w 
Rozporządzenia 

• Wycieczki organizowane za granicę Dyrektor jest zobowiązany 
do poinformowania organ prowadzący i organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny i przekazać kartę wycieczki bez listy 
uczniów



Procedury bezpieczeństwa

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 
października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach 

• Prowadzenie rejestru wyjść grupowych uczniów;

• Prowadzenia prac remontowych, naprawczych lub • Prowadzenia prac remontowych, naprawczych lub 
instalacyjnych w czasie funkcjonowania szkoły lub placówki.

• Przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy.

• Protokół powypadkowy. 



Procedury bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa w placówkach 
oświatowych:

• postępowanie w przypadku wypadku dziecka

• aktualizacja posiadanych dokumentacji i procedur

• zgłaszanie wypadków z tego samego okresu na 
jednym piśmie



Monitoring

Zgodnie z art. 108a pkt. 1 ustawy prawo oświatowe –
uzgadnianie z organem prowadzącym oraz po 

przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, 
radą rodziców i samorządem uczniowskim 

szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami lub 
terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków 

technicznych umożliwiających rejestrację obrazu 
(monitoring).



Komunikaty

1. W imieniu placówki mogą występować tylko i 
wyłącznie dyrektorzy.

2. Kancelaria – godziny przyjmowania 
korespondencji od 8.00 do 15.00

3. Kontakty z mediami przez Biuro Prasowe UMW przy 3. Kontakty z mediami przez Biuro Prasowe UMW przy 
akceptacji DEU

4. Obowiązek prowadzenia BIP przez kierowników 
jednostek organizacyjnych na podstawie ustawy z 
dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. 2018.1330). 


