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Arkusz obserwacji lekcji  

rok szkolny 2021/2022 

 

Imię i nazwisko nauczyciela………………………………………………………………………………………………………………… 

Data obserwacji…………………………………………. godzina lekcyjna…………………… klasa:……………………………. 

Przedmiot lub rodzaj zajęd ………………………………………………………………………………………………………………… 

Temat lekcji: 

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

Informacje uzyskane w trakcie obserwacji lekcji 

 

1. Liczba uczniów w klasie:……………………………………….. 

2. Nauczyciel sprawdził obecnośd na lekcji: 

□ Tak                       □ Nie 

 
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Nie” należy podać wyjaśnienia nauczyciela) 

Wyjaśnienia:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Nauczyciel sprawdził pracę domową uczniów: 

□ Tak                       □ Nie 
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Nie” należy podać wyjaśnienia nauczyciela) 

Wyjaśnienia:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Nauczyciel ocenił pracę domową uczniów: 

□ Tak                       □ Nie 
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Nie” należy podać wyjaśnienia nauczyciela) 

Wyjaśnienia:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. W Sali lekcyjnej zapewnione były odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne: 

□ Tak                       □ Nie 
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Nie” należy podać wyjaśnienia nauczyciela) 

Wyjaśnienia:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Uczniowie poznali cele lekcji: 

□ Tak                        

□ Tak uczniowie samodzielnie sformułowali cele lekcji 
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□ Tak , nauczyciel stworzył warunki do odkrycia celów lekcji przez uczniów                       

□ Nie 

 
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Nie” należy podać wyjaśnienia nauczyciela) 

Wyjaśnienia:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Nauczyciel podał uczniom temat lekcji: 

□ Tak                       □ Nie 
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Nie” należy podać wyjaśnienia nauczyciela) 

Wyjaśnienia:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Nauczyciel podał uczniom zakres wprowadzanego materiału: 

□ Tak                       □ Nie 
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Nie” należy podać wyjaśnienia nauczyciela) 

Wyjaśnienia:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Nauczyciel wykorzystał pomoce dydaktyczne: 

□ Tak                       □ Nie                    □ Nie dotyczy 
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Tak” należy wymienić pomoce i w jakim zakresie) 

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

 

10. Nauczyciel korzystał w czasie lekcji z: 
a) Podręcznika 

□ Tak                       □ Nie 

 
b) zeszytu dwiczeo 

□ Tak                       □ Nie 

 
c) zbioru zadao 

□ Tak                       □ Nie 

 
d) e-podręcznika 

□ Tak                       □ Nie 

 

11. Nauczyciel stosował w czasie lekcji techniki informacyjno-komunikacyjne: 

□ Tak                       □ Nie                     
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Tak” należy wymienić jakie) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Nie” należy podać wyjaśnienia nauczyciela) 

Wyjaśnienia:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. W czasie lekcji nauczyciel stosował metody i formy pracy: 

□ Wykład 

□ praca w grupach/parach 

□ praca indywidualna 

□ dyskusja z uczniami 

□ samodzielne rozwiązywanie zadania przez uczniów po zaprezentowaniu sposobu 

rozwiązania na tablicy 

□ omawianie sposobu uzyskanego rozwiązania 

□ test 

□ kartkówka 

□ odpytywanie ucznia przy tablicy 

□ inne (proszę wymienid, jakie) 

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

13. Podczas lekcji wprowadzono nowe zagadnienia: 

□ Tak                       □ Nie                     
(Uwagi obserwującego lekcję/wyjaśnienia nauczyciela) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Uwagi obserwującego lekcję w przypadku wydania zalecenia) 

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

 

14. Nauczyciel zindywidualizował sposób nauczania, dostosowując poziom trudności zadao 
odpowiednio do możliwości percepcyjnych uczniów, w tym wynikających z opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej: 

□ Tak                       □ Nie                     

 
 (w przypadku zaznaczenia odpowiedzi Tak, proszę zaznaczyć poniżej wybrane odpowiedzi) 

 

□ stosował zróżnicowane metody, formy pracy, środki dydaktyczne, uwzględniając zróżnicowane  

□ style uczenia się uczniów (wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy), 

□ różnicował zakres materiału, rodzaj zadao i stopieo ich trudności, uwzględniając indywidualne 
potrzeby i możliwości uczniów, ich uzdolnienia i zainteresowania, 

□ respektował zróżnicowane tempo pracy uczniów, 

□ uwzględniał zalecenia zawarte w orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno- 



4 
 

pedagogicznej, 

□ wspomagał indywidualnie uczniów podczas wykonywania zadao na lekcji,  

□ każdemu uczniowi stwarzał okazję do odniesienia sukcesu (na miarę jego możliwości), 

□ przydzielał uczniów do grup w sposób zamierzony bądź łącząc celowo w grupy uczniów o różnych 

preferencjach, 

□ uwzględniał specyficzne trudności uczniów wynikające z dysleksji, dysgrafii, dysortografii i 
dyskalkulii, 

□ stosował różne strategie motywowania i wyzwalania aktywności uczniów (jednych wspierał, od 
innych „wymagał” więcej), 

□ różnicował sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności (prace pisemne, wypowiedzi ustne, 
działania praktyczne), 

□ różnicował kryteria oceniania osiągnięd edukacyjnych uczniów, 

□ uwzględniał czynniki wewnętrzne (nastrój, napięcie emocjonalne, zmęczenie) mające wpływ na 

przebieg i wyniki uczenia się, 
 

□ monitorował angażowanie się w zajęcia, sposób wykonywania zadao, nabywanie wiedzy i 

umiejętności przez każdego ucznia, 
 

□ każdemu uczniowi udzielał kształtującej informacji zwrotnej, 
 

□ inne (jakie?) 

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

15. Nauczyciel stworzył możliwośd indywidualnej pracy uczniów: 

□ Tak                       □ Nie                     
 
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Tak” należy wskazać z jakimi efektami, w przypadku zaznaczenia „Nie” 
należy wpisać wyjaśnienia nauczyciela)) 

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

16. Nauczyciel stworzył możliwośd pracy zespołowej: 

□ Tak                       □ Nie                     
 
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Tak” należy wskazać z jakimi efektami, w przypadku zaznaczenia „Nie” 
należy wpisać wyjaśnienia nauczyciela) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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17. Nauczyciel stworzył uczniom równe szanse udziału w lekcji: 

□ Tak                       □ Nie                     
 
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Nie” należy wpisać wyjaśnienia nauczyciela) 

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

18. W czasie lekcji nauczyciel odwoływał się do pozaszkolnych doświadczeo uczniów: 

□ Tak                       □ Nie                     
 
(Jeżeli zaznaczono Tak, proszę odpowiedzieć na pytanie 19) 

 

19. W jaki sposób uczniowie mieli możliwośd odwołania się do innych, niż szkolne doświadczeo? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

20. Czy i w jaki sposób oceniono pracę uczniów podczas lekcji? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

21. Nauczyciel stosował obiektywne kryteria oceniania uczniów: 

□ Tak                       □ Nie                     

 
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Nie” należy podać wyjaśnienia nauczyciela) 

Wyjaśnienia:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

22. Nauczyciel w ramach oceniania wewnątrzszkolnego: 
- informował ucznia o poziomie jego osiągnięd edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie 

□ Tak                       □ Nie                     

- udzielał uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił 
dobrze i jak powinien się dalej uczyd 

□ Tak                       □ Nie                     

- udzielał wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju 

□ Tak                       □ Nie                     

- motywował ucznia do dalszych postępów w nauce 

□ Tak                       □ Nie                     

 

23. Uczniowie mieli możliwośd dokonania samooceny: 

□ Tak                       □ Nie                     

 
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Nie” należy podać wyjaśnienia nauczyciela) 

Wyjaśnienia:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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24. Lekcja została przez nauczyciela podsumowana: 

□ Tak                       □ Nie                     
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Nie” należy podać wyjaśnienia nauczyciela) 

Wyjaśnienia:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

25. Nauczyciel zadał pracę domową utrwalającą nowe treści poznane na lekcji: 

□ Tak                       □ Nie                     
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Nie” należy podać wyjaśnienia nauczyciela) 

Wyjaśnienia:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

26. Główne cele lekcji zostały osiągnięte: 

□ Tak, w całości                     □ Tak, częściowo                       □ Nie       
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Nie” należy podać wyjaśnienia nauczyciela) 

Wyjaśnienia:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

27. Cele lekcji wiązały się z celami i treściami określonymi w przyjętym programie nauczania i 
podstawie programowej: 

□ Tak                       □ Nie                     
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Nie” należy podać wyjaśnienia nauczyciela) 

Wyjaśnienia:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

28. Uczniowie mieli możliwości rozwijania swoich umiejętności kluczowych: 

□ Tak                       □ Nie                     
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Nie” należy podać wyjaśnienia nauczyciela) 

Wyjaśnienia:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Spostrzeżenia kontrolującego 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Spostrzeżenia nauczyciela 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

……………………………………………….      …………………………………………….. 

(podpis nauczyciela)       (podpis dyrektora)

  


