Arkusz analizy pracy nauczyciela
za rok szkolny ........./............
Szanowna koleżanko, Szanowny kolego!
Arkusz ten służy gromadzeniu informacji o wynikach własnej pracy. Mają one służyć rozwojowi
umiejętności profesjonalnych. Trafna autoanaliza jest podstawą wszelkich zmian i stałego
doskonalenia
Punktacja
Imię i nazwisko

W

D

Data rozpoczęcia pracy w szkole,
stopień awansu zawodowego
Nauczany przedmiot
Kwalifikacje 0-5p
Dodatkowe funkcje pełnione w
szkole (np. kierownicy i członkowie
zespołów, itd.) 0-20p
Zajęcia pozalekcyjne (płatne, z art.
42 KN, bezpłatne – chodzi o ich
przydatność dla podnoszenia jakości
pracy szkoły) 0-10p

Podnoszenie własnych kwalifikacji w roku szkolnym 2012/2013
Rodzaj szkolenia (studia podyplomowe, kurs kwalifikacyjny, warsztaty, itd.), liczba
godzin, data ukończenia. Proszę zaznaczyć, które z nich zrealizowano w ramach
WDN
Aktywny udział w różnych formach
doskonalenia zawodowego 0-10p

Realizacja zadań wynikająca z koncepcji Pracy Szkoły
Stopień realizacji podstawy
programowej w poszczególnych
klasach
0-10p
Organizacja i przygotowanie
imprez o charakterze
ogólnoszkolnym, w tym imprez o
charakterze patriotycznym i
rocznicowym, projekty edukacyjne
dla uczniów, konkursy szkolne i
pozaszkolne
0-20p
Wykorzystanie w pracy środków
dydaktycznych, ze szczególnym
uwzględnieniem komputera,
tablicy interaktywnej, DVD,
pracowni językowej
0-10p
Opieka nad szkolną działalnością
uczniów, np. Samorządu
Uczniowskiego, gazetki szkolnej
itp.
0-10p

Przedmiot, liczba zrealizowanych godzin

Nazwa uroczystości, imprezy

Proszę wpisać przybliżoną liczbę godzin, poza lekcjami zajęć komputerowych

Proszę wpisać konkretne działania

Szczególna praca z zespołem
klasowym, organizacja wycieczek
szkolnych, zielona szkoła,
imprezy integracyjne, uroczystości
klasowe, zajęcia otwarte dla
rodziców
0-10p

Proszę wpisać konkretne działania oraz czas trwania i miejsce wycieczek
klasowych

Które dokumenty istotne dla
planowania własnej pracy i pracy
szkoły Pan/i współtworzył(a)?
Proszę je wymienić.
0-20p
W jaki sposób gromadzi Pan/i
informacje jakościowe na temat
własnej pracy (opinie uczniów –np.
„Złota Kreda”,, rodziców, arkusze
ewaluacji lekcji, itp.)?
Jeśli tak, jakie? Proszę je opisać.
0-10p

Jakie działania, jako nauczyciel,
podjęłam (podjąłem) w zakresie
promocji - budowania
pozytywnego wizerunku szkoły w
środowisku?
0-20p

Np. innowacje, programy artystyczne środowiskowe, konkursy, współdziałanie z
organizacjami na terenie gminy i poza nią, publikacje, propozycje edukacyjne dla
rodziców, współpraca z prasą lokalną itp.).

Jakie działania z zakresu
profilaktyki i bezpieczeństwa
podejmował(a) Pani(Pan)
w ciągu roku szkolnego? Proszę je
opisać. 0-10p
Czy obieg informacji w szkole jest
czytelny? Jeśli nie, to proszę
wskazać, w jaki sposób można by
było dokonać usprawnień?
(konkretne propozycje)
0-5p
Kiedy i w jaki sposób informowała
Pani (Pan) rodziców jako
wychowawca i nauczyciel
o wymaganiach w zakresie zasad
zachowania się w szkole? Na jakie
trudności napotyka Pani(Pan) w
realizacji tego zadania i jakie
profilaktyczne działania osobiście
Pani(Pan) podjął(ęła)?
0-5p
Proszę podać propozycje usprawnień w zakresie uaktywnienia uczniów.
Jak ocenia Pani(Pan) chęć
uczestniczenia uczniów w życiu
klasy, szkoły (samorządność)?
0-5p
Jakimi sposobami, metodami Pani
(Pan) motywuje, wspiera swoich
uczniów do wysiłku i przejęcia
odpowiedzialności za swój rozwój

i edukację? 0-5p
Jak modyfikuje Pani(Pan) swój
nauczycielski system oceniania w
celu pozytywnego wspierania
ucznia? Czy przyniosło to
pozytywne zmiany i czy chciałaby
Pani (Pan) to upowszechnić?
0-5p
Czy program nauczania stosowany
przez Panią(Pana) jest
dostosowany do aktualnych
potrzeb i możliwości uczniów?
Czy widziała Pani(Pan)
konieczność dokonania zmian, czy
takie zmiany Pani(Pan)
wprowadziła?
0-5p

Jakie, u kogo, w jakiej klasie, dlaczego?

Proszę podać konkretne działania
W jaki sposób wspiera Pan(Pani)
uczniów i rodziców w rozwiązaniu
ich problemów.
0-5p
Proszę podać sukcesy uczniów oraz formy i sposoby pomocy
Jakie efekty w pracy z uczniem
zdolnym i uczniem mającym
trudności w nauce uzyskała Pani
(Pan) w bieżącym roku szkolnym?
0-20p
Kto z nauczycieli najbardziej
wspierał Panią/a w bieżącym roku
szkolnym ,(np. udzielał wsparcia i
pomocy w sytuacjach
problemowych z uczniami,
rodzicami, zapraszał na obserwacje
koleżeńskie, udzielał instruktażu,
współpracował w zespole, przy
organizacji wycieczek i imprez,
itd.)?
0-20p

Inne
0-20p

Plany i potrzeby na przyszły rok
szkolny: (pomoce dydaktyczne,
problematyka szkoleń RP …)
0-5p

Wnioski do pracy na przyszły rok
0-5p
Suma punktów

Proszę podać nazwiska tych nauczycieli i opisać, na czym polegało wsparcie z ich
strony. Każdemu z nich możecie Państwo przydzielić do 20p. Punkty te zostaną
doliczone wymienionym nauczycielom.

…………………………………….
podpis nauczyciela

