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Projekt pn. „Bezpośrednie  wsparcie  rozwoju  szkół  poprzez  wdrożenie  zmodernizowanego  

systemu  doskonalenia  nauczycieli  w  powiecie  wałeckim” 
Priorytet  III  Działanie  3.5  Program Operacyjny Kapitał Ludzki  2007 – 2013 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIESZKA I W MARCINKOWICACH 

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY  
W OBSZARZE: EFEKTY 

TEMAT OFERTY DOSKONALENIA: 

JAK I PO CO PROWADZIĆ EWALUACJĘ WEWNETRZNĄ? 

1. Czas realizacji  

 

Data rozpoczęcia realizacji   Data zakończenia realizacji 

09.12.2013r. 31.08.2014r. 

2. Diagnoza 
potrzeby 

Dyrektor w wyniku prowadzonego nadzoru stwierdza potrzebę zwiększenia 
kompetencji nauczycieli w obszarze tworzenia projektów ewaluacyjnych  
i prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej. 

W trakcie spotkania z radą pedagogiczną nauczyciele również sygnalizują 
potrzebę dokształcania w zakresie przeprowadzania ewaluacji szkoły. 

W wyniku przeprowadzonego warsztatu diagnostycznego stwierdzono, że 
małe angażowanie się w pracę zespołów do spraw ewaluacji wynika  
z niedostatecznej wiedzy na temat ewaluacji, brakiem doświadczenia w tym 
zakresie, niewystarczającą wiedzą i umiejętnościami w obszarze pracy 
zespołowej oraz niewystarczającą wiedzą na temat możliwości 
wykorzystania wyników ewaluacji w planowaniu rozwoju szkoły 

 

3. Cel  Celem ogólnym realizacji oferty jest zaangażowanie nauczycieli w diagnozowanie 
potrzeb szkoły i planowanie jej rozwoju. 

Cele szczegółowe: 

1. Do 15.03.14r. nauczyciele nabywają lub weryfikują wiedzę na temat 
ewaluacji wewnętrznej, form oraz jej funkcji w procesie rozwoju. 

2. Do 15.04r. nauczyciele wspólnie analizują wymagania stawiane szkole przez 
państwo zawarte w dokumentach MEN w kontekście rozwoju szkoły. 

3. Do 15.04.14r. 10 nauczycieli zna metody i narzędzia i procedury przydatne  
w procesie tworzenia projektu ewaluacyjnego. 

Do 30.06.14r.  zostaje przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna w szkole. 
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4. Zakładane 
wskaźniki realizacji 
RPW 

1. Wskazanie minimum 5 mocnych i 5 słabych stron pracy szkoły, 
wybór w obszarze  do rozwoju na rok 20113/15 

2. Projekt ewaluacyjny na rok 2013/14 powstały w wyniku pracy 
warsztatowej nauczycieli. 

3. Zgromadzona dokumentacja dotycząca przeprowadzonych badań 
zaplanowanych w projekcie ewaluacyjnym (ankiety, wywiady, 
obserwacje, opracowania, protokoły z min. 3 spotkań zespołów ds. 
ewaluacji). 

4. Uwzględnienie wyników ewaluacji w procesie planowania rozwoju 
szkoły (plan pracy szkoły na rok 2014/15). 

5. Udział 90% nauczycieli w zaplanowanych spotkaniach rady 
pedagogicznej (2 spotkania). 

6. Udział 90% nauczycieli w badaniach prowadzonych w ramach 
projektu ewaluacyjnego. 

 
5. Harmonogram 
realizacji RPW 

 

Zadanie Termin realizacji 
zadania 

Miejsce realizacji 
zadania 

1.Spotkanie szkolnego 
organizatora rozwoju 
edukacji z dyrektorem 
szkoły (2 godz.) 

26.11.13r. godz.  Szkoła, pokój 
nauczycielski 

2. Spotkanie SORE z 
Radą Pedagogiczną / 
utworzenie zespołu 
zadaniowego (2 godz.) 

10.12.13r. 

 

Szkoła pokój 
nauczycielski 

3. Warsztat 
diagnostyczno-rozwojowy 
(SORE, zespół 
zadaniowy) (4 godz.) 

  11.12.13r. Szkoła pokój 
nauczycielski 

4. Wypracowanie 
rocznego planu 
wspomagania szkoły 

Styczeń 2014r. Szkoła, pokój 
nauczycielski 

5. Szkolenie  dla 
wszystkich nauczycieli z 
zakresu ewaluacji 
wewnętrznej jako formy 
oceny pracy szkoły. (8 
godz.). Wyłonienie 
zespołu ds. ewaluacji 

 

 

Styczeń 2014r. Szkoła, pokój 
nauczycielski 
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6. Opracowanie 
szczegółowego 
harmonogramu działań 
zespołu ds. ewaluacji 

 

Luty 2014r. Szkoła, pokój 
nauczycielski 

7. Praca z zespołem ds. 
ewaluacji. 

 Opracowanie 
narzędzi 
badawczych: 
kwestionariuszy 
ankiet, arkuszy 
wywiadów, 
arkuszy 
obserwacji 

 Realizacja 
zaplanowanych 
działań 
badawczych 

 Opracowanie i 
interpretacja 
zebranych 
danych. Wnioski 
i rekomendacje 

 Konsultacja  z 
ekspertem 
zewnętrznym. 

 Przedstawienie 
wyników 
ewaluacji 
dyrektorowi 
szkoły innym 
odbiorcom 
zgodnie z 
projektem 
ewaluacji. 

 Zebranie opinii 
odbiorców na 
temat ewaluacji 

 

 

 

Marzec 2014 

 

 

 

 

Marzec-maj 2014 

 

Czerwiec  2014r. 

 

Czerwiec 2014r. 

Szkoła, pokój 
nauczycielski 
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8.Konsultacja z ekspertem 
zewnętrznym: 
„Planowanie pracy 
szkoły” 

 

 

Czerwiec 2014r. Szkoła, pokój 
nauczycielski 

9.Ewaluacja procesu 
SORE  

Lipiec 2014r. 

 

Szkoła, pokój 
nauczycielski 

10. Opracowanie 
sprawozdania z realizacji  
RPW (SORE) 

Sierpień 2014r. Szkoła, pokój 
nauczycielski 

11. Przedstawienie przez 
SORE  dyrektorowi 
szkoły sprawozdania z 
realizacji RPW 

Sierpień 2014r. Szkoła, pokój 
nauczycielski 

12. Rada pedagogiczna z 
udziałem SORE. 
Przedstawienie przez 
SORE sprawozdania z 
realizacji RPW; wspólna 
dyskusja; wnioski i 
rekomendacje. 

Sierpień  2014r. Szkoła, pokój 
nauczycielski 

6. Role osób 
realizujących RPW  
i ich zaangażowanie 
czasowe 

Rola Liczba godzin pracy 
na rzecz RPW ogółem 

Liczba godzin 
kontaktowych1 

Szkolny organizator 
rozwoju edukacji 

  

Ekspert zewnętrzny ……   

   

   

7. Zadania osób 
realizujących RPW 

 

Rola Zadania 

Szkolny organizator 
rozwoju edukacji 

Diagnoza i analiza funkcjonowania szkoły. 

Doradztwo indywidualne dla dyrektora szkoły. 

                                                             
1liczba godzin przeznaczonych na konsultacje indywidualne i grupowe, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, 
spotkania z dyrektorem szkoły/przedszkola itp., bez godzin przeznaczonych na koordynacje, organizację i sprawy 
administracyjne.  
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Konsultacje dla nauczycieli (co drugi wtorek). 

Ekspert / specjalista  Przeprowadzenie szkolenia RP 

 Przeprowadzenie spotkań roboczych z 
zespołami ds. ewaluacji 

Spotkania konsultacyjne z nauczycielami  
(2 x 2 h) 

 

8. Role osób 
korzystających ze 
wspomagania i 
wymagane 
zaangażowanie 
czasowe z ich strony 

Rola Liczba godzin 
zaangażowania w 
RPW ogółem 

Liczba godzin 
kontaktowych2 

Dyrektor szkoły   

Nauczyciele - członkowie 
zespołu zadaniowego 

  

Pozostali nauczyciele   

Wychowawcy   

Wychowawcy świetlicy 
szkolnej 

  

Pedagog szkolny   

Uczniowie   

Rodzice   

   

   

9. Zadania osób 
korzystających ze 
wspomagania 

 

 

 

Rola Zadania 

Dyrektor szkoły 

 

 Uczestniczy w spotkaniach 

 Udostępnia informacje 

 Informuje nauczycieli o szkoleniach, warsztatach, 
sposobach realizacji wsparcia, powołuje zespół ds. 
ewaluacji, korzysta z konsultacji indywidualnych. 

Nauczyciele - członkowie Czynnie uczestniczą w warsztatach diagnostyczno – 

                                                             
2liczba godzin uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych i grupowych, spotkaniach, warsztatach, szkoleniach  itp. 
organizowanych w ramach RPW 
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zespołu zadaniowego 

 

rozwojowych  i szkoleniach. Współuczestniczą w 
opracowaniu RPW. Udzielają informacji zwrotnej na 
temat realizacji podjętych działań. 

Członkowie zespołu  ds. 
ewaluacji. 

Przeprowadzają ewaluację wewnętrzną zgodnie z 
przyjętym harmonogramem. 

Uczniowie 

 

Biorą udział w badaniach 

Rodzice 

 

Biorą udział w badaniach 

10. Sprawozdanie z 
realizacji działań  

(zadanie SORE) 

Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW  

 

 


