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W  roku szkolnego 2012/2013 Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej opracował 
harmonogram zadań do realizacji na dany rok szkolny (załącznik 1), z którym została zapoznana 
Rada Pedagogiczna na Konferencji Plenarnej w dniu  30.VIII.2012. 

Zgodnie z harmonogramem w pierwszym semestrze zostały przeprowadzone działania:
• Ujednolicono zapisy WSO i zaktualizowano PSO w zespołach przedmiotowych (VIII. 2012)
• Przeprowadzono badanie trafności edukacyjnej w odniesieniu do potrzeb uczniów - ankieta 

dla  uczniów   dotycząca  zajęć  pozalekcyjnych  i  kółek  zainteresowań.  Na  podstawie 
sprawozdania  opracowano  w  zespołach  przedmiotowych   grafiki  zajęć  pozalekcyjnych.
(IX.2012)

• Opracowano jednolitą  formę analizy  egzaminów zewnętrznych dla  wszystkich  zespołów 
przedmiotowych.  W oparciu o nią  analizowane były egzaminy maturalne,  gimnazjalne i 
zawodowe (X.2012) oraz wszystkie egzaminy próbne (XI.2012).

• Opracowano  i  przeprowadzono  ankietę  dla  rodziców  badającą  możliwości  współpracy 
rodziców ze szkołą. Na jej podstawie opracowano wnioski do dalszej pracy na bieżący i 
przyszły rok szkolny (XI.2012)

• Opracowano  formularz  konsultacji  dla  nauczycieli  umożliwiając  min.  monitorowanie 
frekwencji rodziców na konsultacjach (IX.2012)

W drugim  semestrze  roku szkolnego 2012/2013 zostały przeprowadzone działania:
• Ewaluacja  zajęć  pozalekcyjnych  -  opracowano  ankiety  ewaluacyjnej  dla  uczniów  i  dla 

nauczycieli  oraz  formularz  autoewaluacji.  Przeprowadzono  badanie  ankietowe  wśród 
uczniów i nauczycieli, na podstawie których opracowano wnioski i rekomendacje do dalszej 
pracy  przyszły  rok  szkolny.  Przedstawiono  wnioski  i  rekomendacje  na  Konferencji 
Plenarnej RP w VI.2013 

• Opracowanie  i  przeprowadzenie  ankiety  dla  uczniów,  nauczycieli  i  rodziców dotyczącej 
sposobów  oceniania  i  przestrzegania  WSO  i  PSO  (V.2013).  Opracowanie  wniosków  i 
rekomendacji zostało przeniesione na sierpień br, ze względu na dużą ilość informacji do 
przeanalizowania.  Sprawozdanie  zostanie  przedstawione  przez  osoby odpowiedzialne  na 
Konferencji Plenarnej RP w sierpniu. 

• Opracowanie  formularza  współpracy z  instytucjami  i  organizacjami  lokalnymi  (V.2013), 
Przeanalizowano  i  oceniono  współpracę  z  instytucjami.  Przedstawiono  wnioski  i 
rekomendacje na Konferencji Plenarnej RP w 27.VI.2013 

• Zbadanie frekwencji rodziców na zebraniach i konsultacjach.(V.2013)
•  Na  podstawie  ankiet,  wywiadu  z  przewodniczącymi  i  analizie  dokumentacji  szkolnej 

zbadano  współpracę  nauczycieli  w zespołach  przedmiotowych.  Wnioski  i  rekomendacje 
przedstawiono RP na Konferencji Plenarnej 27.VI.2013.

Na podstawie badań wykonanych podczas całego roku szkolnego opracowano raport z ewaluacji 
wewnętrznej  za  rok  szklony  2012/2013.  Wnioski  do  dalszej  pracy  i  rekomendacje  zostaną 
przedstawione a Konferencji Plenarnej RP w VIII.2013 



Załącznik1 
Harmonogram zadań Zespołu ds. Ewaluacji wewnętrznej na rok szkolny 2012/2013

Obszar 
ewaluacji

wymagania Wniosek do dalszej 
pracy

termin odpowiedzialni

I. Efekty 
działalności 
dydaktycznej, 
wychowawczej 
i opiekuńczej 
oraz innej 
działalności 
statutowej 
szkoły lub 
placówki.

wymaganie:1.1 
analizuje się  
wyniki  
egzaminów 
zewnętrznych

Ujednolicenie formy 
analizy egzaminów 
zewnętrznych. We 
wszystkich Zespołach 
Przedmiotowych.

X.2012
Zespół ds. Ewaluacji

p. J. Drabczyk
p. J.  Kozub 
-Jarczyńska,
p. U. Przybytek
p. T. Płonka

II. Procesy 
zachodzące w 
szkole

wymaganie:2.2. 
oferta 
edukacyjna 
umożliwia 
realizację  
podstawy 
programowej 

wymaganie:2.3.
procesy 
edukacyjne 
mają charakter  
zorganizowany 

Badanie trafności 

edukacyjnej w 

odniesieniu do potrzeb 

uczniów - ankieta dla 

uczniów  dotycząca 

zajęć pozalekcyjnych i 

kółek zainteresowań.

Ewaluacja zajęć 

pozalekcyjnych

Ujednolicenie zapisów 

WSO i aktualizacja PSO.

Badanie stopnia 

przestrzegania i 

stosowania w praktyce 

szkolnej WSO i PSO. 

IX. 2012

VI. 2013

VIII.2012

VIII. 
2013

Zespół ds. Ewaluacji

p. I. Kutek
p. K. Kaczmarzyk

Przewodniczący 
zespołów 
przedmiotowych

p. B. Piekiełko
p. B Maciewicz



III. 
Funkcjonowani
e szkoły lub 
placówki w 
środowisku 
lokalnym.

IV. 
Zarządzanie 
szkoła lub 
placówką

wymaganie: 
3.1. 
wykorzystywane 
są zasoby 
środowiska na 
rzecz  
wzajemnego 
rozwoju

wymaganie:3.2. 
rodzice są 
partnerami  
szkoły 

wymaganie:4.1.
Funkcjonuje  
współpraca w 
zespołach

wymaganie:2.1. 
Procesy  
edukacyjne są 
efektem 
współdziałania  
nauczycieli

Monitorowanie 

współpracy nauczycieli z 

lokalnymi organizacjami 

i instytucjami. 

Zbadanie współpracy 

rodziców ze szkołą  - 

ankieta dla rodziców.

Diagnoza frekwencji 

rodziców na spotkaniach 

z wychowawcami i 

podczas konsultacji.

Zbadanie współpracy 

nauczycieli w zespołach 

przedmiotowych

V.2013

XI. 2012

V.2013

III – VI. 
2013

Zespół ds. Ewaluacji
p. A. Pawlikowska – 
Wasilewska
p. A. Grabowska

p. S. Gruszkiewicz
p. J. Herbut

p. S. Gruszkiewicz
p. J. Herbut

p. A. Homa


