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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 15 paêdziernika 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu post´-
powania odwo∏awczego oraz sk∏adu i sposobu powo∏ywania zespo∏u oceniajàcego.

Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56,
poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291
i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194
i Nr 128, poz. 1404) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i try-
bu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu post´-
powania odwo∏awczego oraz sk∏adu i sposobu powo-
∏ywania zespo∏u oceniajàcego (Dz. U. Nr 98, poz. 1066)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oceny pracy dyrektora szko∏y dokonuje or-
gan sprawujàcy nadzór pedagogiczny nad
szko∏à w porozumieniu z organem prowa-
dzàcym szko∏´, je˝eli organ prowadzàcy
szko∏´ nie sprawuje nadzoru pedagogiczne-
go, albo organ prowadzàcy szko∏´, je˝eli
równoczeÊnie sprawuje nadzór pedagogicz-
ny nad szko∏à.”,

b) w ust. 3 w pkt 3 wyrazy „organ prowadzàcy szko-
∏´ w porozumieniu z organem sprawujàcym
nadzór pedagogiczny nad szko∏à” zast´puje si´
wyrazami „organ sprawujàcy nadzór pedago-
giczny nad szko∏à w porozumieniu z organem
prowadzàcym szko∏´, je˝eli organ prowadzàcy
szko∏´ nie sprawuje nadzoru pedagogicznego”,

c) w ust. 4 wyrazy „Organ prowadzàcy szko∏´” za-
st´puje si´ wyrazami „Organ sprawujàcy nadzór
pedagogiczny nad szko∏à”,

2) w § 9:

a) w ust. 1:

— w pierwszym zdaniu wyrazy „organ prowa-
dzàcy szko∏´” zast´puje si´ wyrazami „organ

sprawujàcy nadzór pedagogiczny nad szko-
∏à”,

— w pkt 1 wyrazy „organu prowadzàcego szko-
∏´” zast´puje si´ wyrazami „organu sprawu-
jàcego nadzór pedagogiczny nad szko∏à”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przedstawiciel organu prowadzàcego
szko∏´, je˝eli organ prowadzàcy nie spra-
wuje nadzoru pedagogicznego,”

b) w ust. 2:

— w pierwszym zdaniu wyrazy „organ prowa-
dzàcy zak∏ad kszta∏cenia nauczycieli” zast´-
puje si´ wyrazami „organ sprawujàcy nadzór
pedagogiczny nad zak∏adem kszta∏cenia na-
uczycieli”,

— w pkt 1 wyrazy „organu prowadzàcego zak∏ad
kszta∏cenia nauczycieli” zast´puje si´ wyraza-
mi „organu sprawujàcego nadzór pedago-
giczny nad zak∏adem kszta∏cenia nauczycieli”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przedstawiciel organu prowadzàcego za-
k∏ad kszta∏cenia nauczycieli,”

c) w ust. 3:

— w pierwszym zdaniu wyrazy „organ prowa-
dzàcy placówk´ doskonalenia nauczycieli ze-
spó∏ oceniajàcy w sk∏adzie:” zast´puje si´
wyrazami „organ sprawujàcy nadzór pedago-
giczny nad placówkà doskonalenia nauczy-
cieli, zespó∏ oceniajàcy w sk∏adzie:”,

— w pkt 1 wyrazy „organu prowadzàcego pla-
cówk´ doskonalenia nauczycieli” zast´puje
si´ wyrazami „organu sprawujàcego nadzór
pedagogiczny nad placówkà doskonalenia
nauczycieli”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przedstawiciel organu prowadzàcego
placówk´ doskonalenia nauczycieli, je˝eli

organ prowadzàcy placówk´ doskonale-
nia nauczycieli nie sprawuje nadzoru pe-
dagogicznego,”

d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku gdy organ prowadzàcy
placówk´ doskonalenia nauczycieli jest
jednoczeÊnie organem sprawujàcym
nadzór pedagogiczny nad placówkà,
w sk∏ad zespo∏u oceniajàcego wchodzi

dwóch przedstawicieli organu sprawujà-
cego nadzór pedagogiczny, z których
jednego wyznacza si´ na przewodniczà-
cego zespo∏u.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt
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