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Informacja o działalności szkoły oraz wnioski z nadzoru  
sprawowanego przez Dyrektora V liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w 

Tarnowie w roku szkolnym 2012/2013 

I. Ewaluacja 

ZADANIE DZIAŁANIA STOPIEŃ 

REALIZACJI 

UWAGI 

Przygotowanie 
narzędzi do 
ewaluacji, badanie 
i analiza 
dokumentacji 

Badanie i analiza dokumentów: księga 

protokołów powypadkowych, plan 

lekcji, planów wychowawczych, 

zapisów w dzienniku dotyczących bhp, 

zapoznania ze statutem, uwag 

 
 
 
Zrealizowano 

Przeprowadzono w 

7 klasach badanie i 

analizę 

dokumentów w 

zakresie zapisów w 

dzienniku 

dotyczących bhp, 

zapoznania ze 

statutem, uwag 

(zestawienie w 

załączeniu) 

 

Przeprowadzenie 
badań 

Przeprowadzenie rozmowy/wywiadu 
focusowego z uczniami klas 
maturalnych na temat skuteczności 
działań związanych ze zmniejszeniem 
stresu przed maturą 

Zrealizowano 
Wyniki i wnioski w 

załączeniu 

Analiza wyników 
przeprowadzonych 
ankiet, badań 

Sformułowanie wstępnych wniosków 
przez osoby odpowiedzialne za 
poszczególne ankiety, badania i 
analizy. 

Zrealizowano 
Wyniki i wnioski w 

załączeniu 

Monitorowanie 

działań Monitorowanie działań 

Monitorowano 

- 

Analiza Arkusz 

własnej pracy 

nauczyciela 

Zebranie informacji od nauczycieli na 

temat udziału uczniów w konkursach 

Zrealizowano 

Wnioski 

Sporządzenie 

raportu 

Analiza danych i sformułowanie 

wniosków 

Zrealizowano 

- 

Upowszechnienie 

wyników 

Przedstawienie wniosków na 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

Na 
posiedzeniu 
RP dyrektor 
szkoły 

- 

 

 

 

KONTROLA 
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1. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji pedagoga 

2. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przez kierownika wycieczki 

Spostrzeżenia i uwagi: 

Wnioski: 

 

3. Dyżury nauczycieli na przerwach 

Spostrzeżenia i uwagi: 

Wnioski: 

 

4. Terminowość rozpoczynania i kończenia zajęć oraz wykorzystanie czasu lekcji przez 

nauczycieli wszystkich przedmiotów 

Spostrzeżenia i uwagi: 

Wnioski: 

 

5. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji 

Spostrzeżenia i uwagi: 

Wnioski: 

 

WSPOMAGANIE 

NAZWA SZKOLENIA 
OŚRODEK SZKOLĄCY/ 

ODPOWIEDZIALNY 

ZREALIZOWANO 

   

 

OBSERWACJE 

Przeprowadzono całodzienne obserwacje lekcji w klasach 1 a, 2 b, 1b. Spostrzeżenia i uwagi 

poobserwacyjne zostały omówione z zespołem nauczycieli uczących w klasie. Odbyło się 20 

koleżeńskich obserwacji lekcji (OK. - obserwacji). 

WNIOSKI 

(Na przykład): 

1. Planować działania profilaktyczne zgodnie z potrzebami wynikającymi z diagnozy oraz na 

podstawie ewaluacji działań podejmowanych w ciągu roku. 

2. Wychowawcy klas powinni planować działania wychowawcze wynikające z potrzeb klasy. A w 

planowaniu powinno się uwzględnić propozycje rodziców i uczniów. W planach pracy 

wychowawczej nie powtarzać „nadrzędnych celów wychowawczych”, „sfer rozwoju”, „zadań 

opiekuńczych wychowawcy’, „celów współpracy z rodzicami”.  

3. Monitorować realizację podstawy programowej ilościowo i jakościowo, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na zalecane warunki i sposoby realizacji w klasach pierwszych takich 

przedmiotów jak; biologia, chemia, fizyka, geografia, przedsiębiorczość, historia, WOS, 

edukacja dla bezpieczeństwa. 

4. …………….. 


