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Załącznik nr 3

Białystok, ………………..…………………
(data)

……………………………..
(znak sprawy)

Pan / Pani

…………………………………………………………………
(imię i nazwisko dyrektora szkoły)

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………
(adres szkoły)

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. 

w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1822) powiadamiam Pana / Panią o 

rozpoczęciu dokonywania oceny Pana / Pani pracy na stanowisku dyrektora 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
(nazwa szkoły)

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przesłanie na adres: Podlaski Kurator Oświaty, 

Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

powiadomienia o dokonywanej ocenie, niżej wymienionych danych, niezbędnych do dokonania 

oceny:

1) data urodzenia;

2) miejsce zatrudnienia (pełna nazwa i adres) i zajmowane stanowisko;

3) staż pracy pedagogicznej;

4) stopień awansu zawodowego lub informacja o nieposiadaniu stopnia awansu zawodowego;

5) wykształcenie (nazwa ukończonego kierunku studiów, uzyskany tytuł zawodowy; fakultatywnie 

ponadto posiadany stopień naukowy);

6) data dokonania ostatniej oceny pracy;

7) nazwa i adres organu prowadzącego szkołę;



8) informacja, czy w szkole została powołana rada szkoły;

9) organizacje związkowe, które działają na terenie szkoły (należy podać pełne nazwy organizacji 

oraz adresy komórek organizacyjnych właściwych dla wyrażania opinii w sprawie oceny pracy 

dyrektora szkoły);

10) informacja o wyborze jednego kryterium oceny pracy, wybranego przez Pana / Panią spośród 

kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia (tylko w przypadku realizowania przez 

dyrektora zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; należy wpisać ustalony 

w rozporządzeniu nr /pkt/ kryterium i jego pełne brzmienie);

11) nauczany przedmiot (tylko w przypadku realizowania przez dyrektora zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych);

12) nazwa i adres organizacji związkowej, której przedstawiciel miałby być obecny przy 

zapoznawaniu z projektem oceny pracy (fakultatywne).

……………………………………………………
(pieczątka, podpis) 
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