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HARMONOGRAM EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ  

ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  

IM. 72 PUŁKU PIECHOTY „RADOM” W KONOPNICY 

Lp. Etap ewaluacji Termin Odpowiedzialni 

1. Dyskusja – wybór obszarów ewaluacyjnych i 

określenie założeń ewaluacji: 
- powołanie zespołu ewaluacyjnego 

31 VIII 

 
 
31 VIII 

dyrektor, zespół kierowniczy 

 
dyrektor 

2. Opracowanie planu ewaluacji wewnętrznej: 
- wstępna faza planowania, zespół ewaluacyjny, 
- przyjęcie planu wraz z ogólnym harmonogramem, 

rada pedagogiczna 

 
 
15 IX 

 
31 IX 

 
 
zespół ewaluacyjny 

 
zespół ewaluacyjny + dyrektor 

3. Przygotowanie projektu ewaluacji: 
- przygotowanie założeń projektowych, 

- opracowanie szczegółowego harmonogramu działań 
ewaluacyjnych, zgodnie z założeniami projektowymi, 
- przyjęcie projektu przez radę pedagogiczną. 

 
10 X 

 
15 X 
 

20 X 

 
zespół ewaluacyjny 

 
zespół ewaluacyjny + dyrektor 
 

dyrektor 

4. Realizacja działań ewaluacyjnych: 
- zbieranie danych, prowadzenie badań, gromadzenie 

i porządkowanie danych  

zgodnie z 
harmonogramem 

projektowym 

realizatorzy poszczególnych 
badań ewaluacyjnych + 

przewodniczący zespołu 
ewaluacyjnego jako koordynator 

5. Analiza zgromadzonych danych: 
- pogrupowanie zebranych danych, 

analiza, 
 
- wypracowanie wniosków wynikających z 

przeprowadzonej analizy, 
 
- wyprowadzenie rekomendacji 

około 5 dni po zakończeniu 
zbierania danych 

 
około10 dni po 
zakończeniu zbierania 

danych 
 
około10 dni po 

zakończeniu zbierania 
danych 

 
zespoły zadaniowe nauczycieli 

(np. zespoły przedmiotowe) + 
zespół ewaluacyjny 
 

 
zespół ewaluacyjny 

6. Raport: 

- przygotowanie wstępne raportu, zespół ewaluacyjny, 
 
- przyjęcie założeń raportu przez dyrektora, 

 
 
- ostateczne opracowanie raportu z przeprowadzonej 

ewaluacji 

 

około 15 dni po 
zakończeniu zbierania 
danych 

do 2 dni po przygotowaniu 
wstępnej wersji raportu 
około 5 dni po 

przygotowaniu wstępnej 
wersji raportu 

 

zespół ewaluacyjny 
 
 

zespół ewaluacyjny + dyrektor 
 
 

zespół ewaluacyjny 

7. Popularyzacja: 
- prezentacja raportu Radzie Pedagogicznej, 

 
 
- prezentacja raportu adresatowi, jeżeli nie jest nim 

Rada Pedagogiczna, 
 
 

- prezentacja wybranej części raportu respondentom 

 
w ciągu tygodnia od 

opracowania raportu 
 
2 do 4 dni po prezentacji 

raportu Radzie 
Pedagogicznej 
 

po prezentacji raportu 
adresatowi 

 
dyrektor  

+ zespół ewaluacyjny 
 
 

dyrektor 
 
wyznaczeni nauczyciele 

 

8. Wdrożenie działań wynikających z rekomendacji: 
- przygotowanie konkretnych działań wynikających z 

rekomendacji ewaluacyjnych, 
- wdrożenie przyjętych działań, 
- monitoring efektów wdrażanych działań. 

 
zgodnie z 

harmonogramem realizacji 
działań korygujących lub 
naprawczych 

 
dyrektor  

+ zespoły przedmiotowe 
nauczycieli, 

wyznaczeni nauczyciele + 

przewodniczący zespołu 
ewaluacyjnego 

 


