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W  roku szkolnego 2013/20134Zespół 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.2013. 

Zgodnie z harmonogramem w pierwszym semestrze zostały przeprowadzone działania:

• Przeprowadzono analizę jakościową i ilościową egzaminów zewnętrznych  oraz egzaminów
próbnych  (gimnazjalnych,  maturalnych  i  zawodowych)  w  oparciu  o  jednolita  formę
wypracowaną w ubiegłym roku szkolnym. Przeprowadzono w zespołach przedmiotowych
ewaluację podjętych działań w roku szkolnym 2012/2013. Na posiedzeniach analitycznych
RP  15.X.2013  oraz  28.I.2014  przedstawiono  ww.  analizy  i  wnioski  sformułowane  przez
zespoły przedmiotowe. 

• Opracowano  narzędzie diagnozujące przyczyny niepowodzeń szkolnych (wywiad z 
uczniem, plan pomocy uczniowi, dostosowanie metod pracy) – IX.2013.

• Po klasyfikacji semestralnej nauczyciele przeprowadzili diagnozy niepowodzeń szkolnych u
uczniów z ocenami niedostatecznymi. Wraz z uczniami opracowano plany pomocy dla 
ucznia z ocena niedostateczną.

• Opracowano  i wdrożono projektu – Alternatywne metody ewaluacji, który funkcjonował w 
szkole przez cały rok szkolny.

• Opracowano zagadnień do Profilu Szkoły (IX.2013)
• Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli uczących w SMS i GMS, oraz trenerów (X – XI. 

2013)
• Przeprowadzono wywiady zogniskowane uczniów i rodziców ( na lekcji wychowawczej i na

zebraniu z rodzicami)(XI – XII..2013)
• Przeprowadzono spotkanie panelowego dyrektora z przedstawicielami grup fokusowych 

28.I.2014
• Opracowano ankiet dla uczniów i rodziców na temat bezpieczeństwa w szkole. 

Przeprowadzono ankiety w zespołach klasowych i opracowano statystyczne wyników 
ankiet. Na posiedzeniu RP (I.2014) zaprezentowano wyniki badania bezpieczeństwa w 
szkole.

W drugim  semestrze  roku szkolnego 2013/2014 zostały przeprowadzone działania:

• Opracowano raport dotyczący Profilu szkoły i na posiedzeniu RP 25.III.2014 przedstawiono
gronu pedagogicznemu wyniki badań, wnioski oraz sposoby ich wdrażania.

• Zbadano poziomu przestrzegania WSO i informowania ucznia i rodziców o postępach 
edukacyjnych (klasy II LO, II Tech, II GMS i IIIGMS) - opracowano ankiet dla rodziców, 
nauczycieli i uczniów, przeprowadzono badanie ankietowe (V-VI. 2014). Zaprezentowano 
wyniki badania na posiedzeniu RP 26.VI.2014

• Przeanalizowano wywiady z uczniami mającymi oceny niedostateczne na semestr i na ich
podstawie zbadano efektywność podjętych działań (VI. 2014). Na posiedzeniu RP 26.VI.
2014 przedstawiono wnioski z tych analiz i sposoby ewakuacji działań.

• Na posiedzeniu RP 26.VI. 2014 przedstawiono realizację projektu  –  Alternatywne metody
ewaluacji, opracowano wnioski wynikające z działalności NSE w szkole.

Na podstawie badań wykonanych podczas całego roku szkolnego opracowano raport z ewaluacji
wewnętrznej  za  rok  szklony  2013/2014.  Wnioski  do  dalszej  pracy  i  rekomendacje  zostaną
przedstawione a Konferencji Plenarnej RP w VIII.2014



Załącznik1 
Harmonogram zadań Zespołu ds. Ewaluacji wewnętrznej na rok szkolny 2013/2014

Harmonogram zadań Zespołu ds. Ewaluacji wewnętrznej na rok szkolny
2013/2014

zgodny z Rozporządzeniem MEN z 10 maja 2013

wymaganie Planowane działania odpowiedzialni termin

Szkoła organizuje 
procesy edukacyjne,
uwzględnia wnioski
z analiz wyników 
[...]egzaminów 
zewnętrznych. 
(wymaganie 11)

•  Analiza jakościowa i 
ilościowa egzaminów 
zewnętrznych 
(gimnazjalnych, 
maturalnych i 
zawodowych). Ewaluacja 
podjętych działań w roku 
szkolnym 2012/2013

• Analiza jakościowa i 
ilościowa egzaminów 
próbnych, oraz 
sformułowanie wniosków 
do dalszej pracy i 
sposobów ich wdrażania.

Przewodniczący Zespołów 
Przedmiotowych

 Prezentacja wyników - Zespół ds. 
Ewaluacji:
GMS – p. M Kuśmierczyk, p. M. 
Starzyńska
LO - p. J. Drabczyk, p. A. 
Hnatyszyn
Tech - p. J.  Kozub -Jarczyńska, p. 
A.Ligenza
Tech egz. zawodowe – p. Tomasz 
Płonka

Przewodniczący Zespołów 
Przedmiotowych

 Prezentacja wyników - Zespół ds. 
Ewaluacji:
GMS – p. M Kuśmierczyk, p. M. 
Starzyńska
LO - p. J. Drabczyk, p. A. 
Hnatyszyn
Tech - p. J.  Kozub -Jarczyńska, p. 
A.Ligenza
Tech egz. zawodowe – p. Tomasz 
Płonka

X. 2013 

XII. 2013

Procesy edukacyjne
są zorganizowane w
sposób  sprzyjający
uczeniu  się
(wymaganie 2)

• Opracowanie narzędzia 
diagnozującego przyczyny
niepowodzeń szkolnych 
(wywiad z uczniem, plan 
pomocy uczniowi, 
dostosowanie metod 
pracy)

• Diagnoza niepowodzeń 
szkolnych u uczniów z 

Zespół ds. Ewaluacji: p. A. Matras
p. T. Gwoździewicz, p. J. Bełch, p. 
B. Morek

Wszyscy nauczyciele

Wszyscy nauczyciele

IX. 2013

koniec
semestru

I
XII. 2013

koniec



ocenami 
niedostatecznymi.

• Wdrożenie planu pomocy 
uczniowi i ocena 
podjętych działań.

• Podsumowanie i 
prezentacja wyników

• Zbadanie  poziomu
przestrzegania  WSO  i
informowania  ucznia  i
rodziców  o  postępach
edukacyjnych  (klasy  II
LO,  II  Tech,  II  GMS  i
IIIGMS): 
• opracowanie  ankiet

dla  rodziców,
nauczycieli i uczniów,
przygotowanie
materiałów

• przeprowadzenie
badania ankietowego

• podsumowanie  i
prezentacja wyników

 Prezentacja wyników - Zespół ds. 
Ewaluacji:
p. T. Gwoździewicz, p. J. Bełch, p. 
B. Morek

Zespół ds. Ewaluacji: p. A. Matras, 
p. B. Piekiełko.     p. B. Maciewicz

p. B. Piekiełko. p. B. Maciewicz

wychowawcy

p. B.Piekiełko. p. B. Maciewicz

semestru
II

VI. 2014

VI.2014

II.2014

III/IV.
2014

VI.2014

Nauczyciele
współpracują  w
planowaniu  i
realizowaniu
procesów
edukacyjnych
(wymaganie 7)

• Opracowanie i wdrożenie 
projektu – Alternatywne 
metody ewaluacji

• Podsumowanie i 
prezentacja wyników

  Zespół ds. Ewaluacji:
p. A. Homa, p. M. Strumińska, p. 
K. Kaczmarzyk,         p. I. Kutek, p.
J. Kozub – Jarczyńska,  p. E. 
Mikos,       p. U. Przybytek, p. A. 
Kapcia.

Prezentacja wyników - Zespół ds. 
Ewaluacji

Cały rok

VI. 2014

Szkoła  lub
placówka  realizuje
koncepcję  pracy
ukierunkowaną  na
rozwój  uczniów
(wymaganie 1)

• Opracowanie zagadnień 
do Profilu Szkoły

• Przeprowadzenie szkoleń 
dla nauczycieli uczących 
w SMS i GMS, oraz 
trenerów

• Przeprowadzenie 
wywiadów 
zogniskowanych ( na 

Zespół ds. Ewaluacji: p. A. Homa, 
p. M. Strumińska, 
p. B. Karkoszka, 

Wychowawcy w klasach GMS i 
SMS

p. B Karkoszka , Zespół ds. 

X. 2013
X-XI.
2013

XI. 2013 

XII. 2013



lekcji wychowawczej i na 
zebraniu z rodzicami)

• Przeprowadzenie 
spotkania panelowego

• Podsumowanie i 
prezentacja wyników

Ewaluacji

 Zespół ds. Ewaluacji: p. A. Homa, 
p. M. Strumińska,

II. 2013 

Respektowane  są
normy  społeczne
(wymaganie 5)

• Opracowanie ankiet dla 
uczniów i rodziców na 
temat bezpieczeństwa w 
szkole

• Przeprowadzenie ankiety 
w zespołach klasowych i 
opracowanie statystyczne 
wyników ankiet

• Opracowanie wyników 
zbiorczych

• Analiza,wnioski i 
prezentacja wyników

pedagodzy szkolni

wychowawcy

p. A. Matras, p. T. Płonka

pedagodzy szkolni

X. 2013

XI. 2013

XII.2013

I.2014
Konferen

cja
Plenarna

RP


