
 
GIMNAZJUM NR 1 W GDYNI  

A R K U S Z   O B S E RW A C J I   
LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

1. Imię i nazwisko nauczyciela:          ………………………………… 

2. Imię i nazwisko osoby obserwującej:   ………………………….... 

3. Klasa:                          ……………………………………………… 

4. Cel obserwacji: 
A) doradczo – doskonaląca – pomoc nauczycielowi-wychowawcy w 

samoocenie i w określeniu kierunków samodoskonalenia. 
B) kontrolno – oceniająca – diagnoza jakości działań nauczyciela-

wychowawcy w zakresie realizacji celów określonych dla danej lekcji lub 
zajęć. 

C) diagnozująca– ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego 
i opiekuńczego, obserwacja poziomu sprawności uczniowskich 
umiejętności. 

5. Data obserwacji:          …………………………………………….. 
WYPEŁNIA NAUCZYCIEL: 

6. Temat lekcji: ………………………………………………………… 
7. Miejsce zajęć: ……………………………………………………….. 
8. Cele lekcji: 
 

a) umiejętności:……………………………………………
…………………………………………………………… 

b) motoryczność: …………………………………………. 
…………………………………………………………… 

c) wiadomości: ……………………………………………. 
…………………………………………………………… 

d) postawy: ………………………………………………... 
…………………………………………………………… 

 

Metody nauczania: ..................................................................................... 

Formy pracy: .............................................................................................. 

Tok lekcji (czas): dobór ćwiczeń w poszczególnych częściach: 

Część wstępna ........................................................................................... 

Część główna ............................................................................................. 

Część końcowa .......................................................................................... 
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WYPEŁNIA DYREKTOR: 

Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi 

Ocena realizacji podstawy programowej. Nauczyciel: 

- realizował treści zawarte w podstawie programowej. 

- kształcił umiejętności określone w podstawie programowej. 

 

   

   

Cele lekcji. Nauczyciel: 

- przedstawił uczniom cele lekcji. 

- sprawdził poziom realizacji celów zajęć. 

Cele lekcji były zrozumiałe dla uczniów.  

 

   

   

   

Metody. Nauczyciel: 

- dobrał adekwatne metody do realizowanego tematu. 

- wykorzystał różne źródła wiedzy. 

- wybrał metody aktywizujące uczniów. 

 

   

   

   

Efektywność uczenia się: Uczniowie: 

- rozumieją polecenia nauczyciela. 

- są aktywni na zajęciach. 

- potrafią współpracować ze sobą. 

Nauczyciel właściwie gospodarował zasobem sił uczniów. 

 

   

   

   

   

Indywidualizacja. Nauczyciel: 

- różnicował pracę z uczniami.  

 

   

Relacje interpersonalne. Nauczyciel: 

- traktował ucznia podmiotowo. 

- stosował pozytywne wzmocnienia.  

- zachował równowagę pomiędzy dialogiem a 

posłuszeństwem. 

   

   

   

   

Ewaluacja. Nauczyciel: 

- sprawdził poziom opanowania umiejętności i wiadomości 

przez uczniów.  

- dokonał oceny wiadomości i umiejętności uczniów.  

  

   

   

Inne uwagi o przebiegu zajęć:  
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ARKUSZ ROZMOWY Z NAUCZYCIELEM 
 

data rozmowy ………………................................................................................   

 

ZAGADNIENIE DYREKTOR UWAGI 

Czy temat i zakres materiału jest zgodny z 

rozkładem nauczania? 
TAK      NIE 

 

Czy lekcja przebiegała zgodnie z przyjętymi 

założeniami? 
TAK      NIE 

 

Czy cele lekcji zostały osiągnięte? TAK      NIE  

Czy dobór środków i metod sprzyjał osiągnięciu 

celów? 
TAK      NIE 

 

Czy nauczyciel uwzględnił cele i umiejętności 

związane z podstawą programową? 
TAK      NIE 

 

Czy uczniowie współpracowali ze sobą? TAK      NIE  

Czy uczniowie byli aktywni? TAK      NIE  

Czy dobór ćwiczeń, zadań wpływał we właściwy 

sposób na aktywność uczniów?  
TAK      NIE 

 

Czy dobór zadań i wymagań był 

indywidualizowany? 
TAK      NIE 

 

Czy nauczyciel stosował zasadę stopniowania 

trudności? 
TAK      NIE 

 

Czy organizacja czasem była właściwa? TAK      NIE  

Czy nauczyciel wcześniej określił zasady 

oceniania i je zastosował? 
TAK      NIE 

 

Czy nauczyciel właściwie gospodarował 

zasobem sił uczniów?  
TAK      NIE 
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ARKUSZ SAMOOCENY  NAUCZYCIELA 

 

 

UDAŁO MI SIĘ: NAUCZYCIEL UWAGI 

Zrealizować zaplanowane działania. TAK      NIE   

Zainteresować uczniów tematem. TAK      NIE  

Zaangażować wszystkich uczniów. TAK      NIE  

Właściwie gospodarować zasobem sił uczniów. TAK      NIE  

Uwzględnić cele i umiejętności związane z 

podstawą programową? 
TAK      NIE 

 

Wdrożyć pracę w grupach. TAK      NIE  

Dostosować stopień trudności do możliwości 

uczniów.  
TAK      NIE 

 

Pobudzić samodzielność uczniów.  TAK      NIE  

Ocenić wiadomości i umiejętności.  TAK      NIE  

Odpowiednio zarządzać czasem. TAK      NIE  

Motywować uczniów. TAK      NIE  

Podsumować zajęcia.  TAK      NIE  

Kształtować prawidłową relację z uczniami.  TAK      NIE  

 

 

Mocne strony zajęć:…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Strony wymagające poprawy: :……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

PODPIS DYREKTORA                                                    PODPIS NAUCZYCIELA 


