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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE 

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

2020/2021 

 

 

Zespół ewaluacyjny: 

1. Sylwia Urban - koordynator, nauczyciel języka angielskiego 

2. Barbara Makowska – nauczyciel języka polskiego 

3. Dorota Sękowska – nauczyciel religii 

 

 

 

 

Termin realizacji: sierpień 2020 - czerwiec 2021 
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„Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej". 

 

 

 

Plan pracy zespołu ds. ewaluacji 

 

 

Lp. 

 

Zadanie 

 

Odpowiedzialni 

 

Termin 

wykonania 

 

Sposób 

dokumentowania 

 

Uwagi 

1 Zapoznanie się z charakterystyką 

wymagań ewaluacyjnych 

 

Wszyscy nauczyciele 24 -31.08.2020 r.   

2 Wybranie obszaru do ewaluacji 

wewnętrznej na rok szkolny 

2020/2021 

Wszyscy nauczyciele 31.08.2019 r. Protokół zebrania rady 

pedagogicznej; wpis w 

planie nadzoru 

pedagogicznego dyrektora 

na rok szkolny 2020/2021 

 

3 Opracowanie narzędzi 

badawczych przez zespół, 

ustalenie: 

- celu ewaluacji, 

- pytań kluczowych, 

- metod zbierania danych, 

- narzędzi, 

- harmonogramu 

Przydział zadań poszczególnym 

Zespół do spraw 

ewaluacji 

Wrzesień – 

październik 2020 r. 

Dokumentacja ewaluacji  
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członkom zespołu. 

4 Konstruowanie narzędzi 

diagnostycznych (ankiet  itd.) 

Zespół do spraw 

ewaluacji 

Październik – listopad 

2020 r. 

Dokumentacja ewaluacji  

5 Konsultacje z dyrektorem i radą 

pedagogiczną dotyczące 

opracowanych i 

wykorzystywanych narzędzi 

diagnostycznych 

Zespół do spraw 

ewaluacji 

Listopad – grudzień 

2020r. 

Protokół zebrania rady 

pedagogicznej 

 

6 Redakcja ogłoszenia do rodziców 

o przeprowadzanej w placówce 

ewaluacji wewnętrznej. 

Zespół do spraw 

ewaluacji 

Grudzień 2020 r. Wpis na stronie internetowej 

szkoły 

 

7 Rozesłanie ankiet nauczycielom. 

Wywiad z dyrektorem. Analiza 

dokumentacji szkoły. 

Zespół do spraw 

ewaluacji 

Styczeń - marzec 

2021r. 

Dokumentacja ewaluacji  

8 Analiza informacji, opinii 

zawartych w ankietach i 

wywiadzie. 

Zespół do spraw 

ewaluacji 

Marzec – kwiecień 

2021r. 

Dokumentacja ewaluacji  

9 Sporządzanie raportu przez 

zespół i zapoznanie z nimi 

społeczności szkolnej. 

Zespół do spraw 

ewaluacji 

Kwiecień – maj 

2021r. 

Dokumentacja ewaluacji  

10 Przygotowanie sprawozdania z 

działalności zespołu. 

Przedstawienie wniosków do 

pracy na rok szkolny 2020/2021 

Zespół do spraw 

ewaluacji 

Maj-czerwiec 2021r. Protokół rady 

pedagogicznej 

 

 

11 Przekazanie uporządkowanych 

dokumentów z ewaluacji 

dyrektorowi placówki. 

Zespół do spraw 

ewaluacji 

Sierpień 2021r. Dokumentacja ewaluacji  

 

Narzędzia: 

a. Ankieta dla nauczycieli 
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b. Analiza dokumentów szkoły 

c. Wywiad z dyrektorem 

 

 

  

 

 

 


