
ZARZĄDZENIE NR 16

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 13 maja 2021r.
 

w sprawie  ustanowienia w Kuratorium Oświaty w Warszawie procedury 
powoływania zespołu oceniającego rozpatrującego wniosek o ponowne ustalenie 

oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki

Na podstawie  art. 6 a ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. 
z 2019r. poz. 2215 ze zm.) i § 8 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 
2019r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących  
stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, 
składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania 
odwoławczego ( Dz. U z 2019r. poz.1625) oraz § 6 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego 
Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 27 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie zmienionego zarządzeniem Nr 31 z dnia 
22 maja 2019r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się procedurę powoływania zespołu oceniającego rozpatrującego wniosek                                
o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki. 

§ 2.1. Złożony w Kuratorium Oświaty w Warszawie lub w Delegaturze Kuratorium Oświaty                      
w Warszawie  wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki 
jest kierowany do odpowiedniego Wydziału/Delegatury.

       2. Dyrektor Wydziału/Delegatury wyznacza osobę do przygotowania i przeprowadzenia 
działań  w związku z wnioskiem dyrektora szkoły lub placówki o ponowne ustalenie 
oceny pracy.

       3. Osoba odpowiedzialna za  prowadzenie działań, o których mowa w ust. 2 ustala 
konieczne informacje do powołania zespołu oceniającego.

§ 3. Mazowiecki Kurator Oświaty po ustaleniu imiennego składu zespołu oceniającego oraz 
daty jego posiedzenia powołuje zespół oceniający w składzie określonym w § 4. Wzór 
pisma powołującego zespół stanowią załączniki oznaczone nr 1-3.

§ 4. 1. Wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny pracy rozpatruje powołany przez 
organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:
1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny jako przewodniczący 

zespołu;
2) przedstawiciel organu prowadzącego;
3) przedstawiciel rodziców wchodzący w skład rady szkoły, a w szkole, w której 

rada szkoły nie została powołana – przedstawiciel rady rodziców;
4) nauczyciel-doradca metodyczny lub nauczyciel-konsultant – powołany na wniosek 

ocenianego dyrektora szkoły;
      5) przedstawiciel  zakładowej  organizacji  związkowej  wskazanej  przez  ocenianego 

dyrektora  – powołany na jego wniosek.
     2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w szkołach, w których nie tworzy się rad rodziców.
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     3. Wniosek o  ponowne  ustalenie  oceny   pracy dyrektora  kolegium  pracowników służb 
          społecznych rozpatruje powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół 
          oceniający w składzie:

1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako przewodniczący 
zespołu;

2)  przedstawiciel organu prowadzącego;
3) przedstawiciel uczelni sprawującej opiekę naukowo – dydaktyczną nad kolegium – 
    wskazany przez rektora;
4) przedstawiciel rady programowej kolegium;

      5) przedstawiciel  zakładowej  organizacji  związkowej  wskazanej  przez ocenianego 
          dyrektora - powołany na jego wniosek.

 4. Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli 
     rozpatruje powołany przez kuratora oświaty zespół oceniający w składzie:

1) przedstawiciel kuratora oświaty, jako przewodniczący zespołu;
2) przedstawiciel organu prowadzącego;
3) przedstawiciel  zakładowej  organizacji  związkowej   wskazanej   przez  ocenianego 
    dyrektora placówki - powołany na jego wniosek.

§ 5. W piśmie powołującym zespół oceniający powinna być wskazana data i miejsce 
posiedzenia zespołu oceniającego oraz wskazanie, iż osoba oddelegowana do zespołu 
oceniającego przez uprawniony podmiot, winna legitymować się stosownym dokumentem 
uprawniającym do udziału w zespole, który należy przedłożyć najpóźniej w dniu 
posiedzenia przewodniczącemu Zespołu.

         § 6. Posiedzenie zespołu oceniającego powinno być ustalone tak, aby pomiędzy złożeniem 
wniosku przez dyrektora szkoły (termin biegnie od daty otrzymania wniosku przez 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty) nie upłynęło  więcej niż 30 dni,  jak również by podmioty 
uprawnione miały co najmniej 7 dni na wyłonienie swojego przedstawiciela.

                   § 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziału Kształcenia Ogólnego,  
Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego, Wydziału Kształcenia 
Ponadpodstawowego i Zawodowego, Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty                  
w Warszawie oraz Dyrektorom Delegatur. 

 § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                   
Mazowiecki Kurator Oświaty

/-/
Aurelia Michałowska
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