
Ogólny harmonogram ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014: 
 

 
przebieg 

czynności/zadania 
czas wykonania/terminy 

 
typ 

szkoły 
 

nauczyciele 
odpowiedzialni 

określenie przedmiotu, 
wskaźników 
wewnątrzszkolnych i 
celu ewaluacji 

do 15 września 2013r. 
 

LO, T zespół ds. ewaluacji  
(p. Konior, p. Folga,  
p. Harańczyk, p. Kozak) 
w porozumieniu  
z przewodniczącymi 
zespołów przedmiotowych 
(p. Herman, p. Bartula,  
p. Liszka, p. Domagała,            
p. Szwed – Klaja)  

dobór metod i próby 
badawczej 

przebieg ewaluacji, 
zbieranie informacji 

1 października –  
31 maja 2014r.: 
 
- do 10 X 2013r. - 
opracowanie wyników 
matury 2012/2013 

 
 
 
LO, T 

nauczyciele zespołów 
przedmiotowych 
(odpowiedzialni za 
dostarczenie opracowań:     
p. Herman, p. Bartula,        
p. Szwed – Klaja, p. Liszka, 
p. Domagała) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- do 10 X 2013 – 
opracowanie wyników 
egz. potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe 
2012/2013 

T 

- do 15 X 2013r. - testy  
diagnozujące I w klasach I 
oraz  
- do 30 IX 2013r. – II test 
diagnozujący w obecnych 
kl. II ( j. polski, 
matematyka, informatyka 
i j. obce) po programie 
naprawczym 
realizowanym od lutego 
do maja 2013r. 

LO, T 
 

- do 28 II 2014r. - 
przeprowadzenie 
próbnych matur  

LO, T nauczyciele zespołów 
przedmiotowych 
(odpowiedzialni za 
przeprowadzenie                   
i dostarczenie opracowań: 
przewodniczący zespołów 
przedmiotowych j.w.; 
odpowiedzialni za 
organizację: wicedyrektorzy 
szkoły) 

- do 28 II 2014r. - 
przeprowadzenie 
próbnych egzaminów 
potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe   

T 

- VI 2014r. – diagnoza 
maturalna w kl. II LO  
i III T 

LO, T przewodniczący zespołów 
przedmiotowych 
(przeprowadzają 



nauczyciele j. polskiego, 
matematyki, j. obcych) 

analiza informacji, 
wyciąganie wniosków 
z wyników 
egzaminów próbnych 

do 15 marca 2014r. 
 
 
 
 
 

LO, T 
 
 
 
 
 
 

zespół ds. ewaluacji, 
nauczyciele w zespołach 
przedmiotowych (j.w.)  

przeprowadzanie 
badań dotyczących 
współpracy 
nauczycieli                         
w planowaniu                      
i realizowaniu 
procesów 
edukacyjnych 

październik 2013r. –    
maj 2014r. 
raport – czerwiec 2014r. 

zespół ds. ewaluacji 

wdrażanie wniosków, 
kontrola 
wprowadzania działań 
naprawczych 

marzec – maj 2014r. 
(testy diagnozujące II  
w obecnych klasach 
drugich – 30 IX 2014r. 

wszyscy nauczyciele  
dyrektor, wicedyrektorzy 

analiza działań 
naprawczych – 
egzaminy 
(prognozujące, 
próbne, właściwe) 

X 2013r.                          
(z uwzględnieniem 
wyników egzaminu 
maturalnego z maja 
2013r.) 

zespół ds. 
ewaluacji/przewodniczący 
zespołów przedmiotowych 

opracowanie wyniku 
ewaluacji/raportu 

do 15 VI 2014r. zespół ds. 
ewaluacji/przewodniczący 
zespołów przedmiotowych 
(odpowiedzialna za raport: 
p. Konior – przew. zespołu 
ds. ewaluacji) 

przedstawienie 
wyników /raportu 
dyrektorowi i Radzie 
Pedagogicznej 

- do 20 VI – dyrektorowi 
- na zebraniu plenarnym – 
Radzie Pedagogicznej 

zespół ds. ewaluacji 
(przewodnicząca:  
p. Konior) 

 
 


