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Wyniki ewaluacji wewn trznej przeprowadzonej                                                                                                                                                 
w Szkole Podstawowej                                                                                                         

im. B ogos awionego ks. Jana Nepomucena Chrzana                                                                     
w Gostyczynie 

w roku szkolnym 2012/2013 
 

Data: 1 czerwca 2013 roku 

Autorzy raportu:                                                                                                                                    

Teresa Kowalska, Dorota Krzycka , Ma gorzata awniczak, Monika Sikora,  Dorota Stencel    

Podstawa prawna: 

 Rozporz dzenie MEN z dnia 7 pa dziernika 2009 roku w sprawie nadzoru 

pedagogicznego: § 20.1 Dyrektor szko y lub placówki publicznej we wspó pracy                      

z innymi nauczycielami zajmuj cymi stanowiska kierownicze w ramach 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego przeprowadza ewaluacj  wewn trzn                      

i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia pracy szko y lub placówki. 

 Rozporz dzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s uchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów  i egzaminów  w szko ach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.); 

Zmiany: 

z 2007 r.-  Dz.U. Nr 130, poz.906, 

z 2008 r. – Dz.U. Nr 3, poz.9, Nr 178, poz.1097, 

z 2009 r. – Nr 58, poz.475, Nr 83, poz.694  

Cel ogólny  ewaluacji wewn trznej:  

  dostarczenie informacji o poziomie spe niania przez szko  wymaga  w wybranych  

obszarach dzia alno ci szko y. 

Przedmiot ewaluacji 

Obszar 3. Funkcjonowanie szko y lub placówki w rodowisku lokalnym. 

Wymaganie 3.1. Wykorzystywane s  zasoby rodowiska na rzecz wzajemnego rozwoju 

Cele ewaluacji: 

Zebranie informacji i sprawdzenie: 

 czy szko a wspó pracuje  z instytucjami i placówkami ze rodowiska lokalnego; 

 czy uczniowie szko y bior  udzia  w wyst pach na rzecz rodowiska; 

 czy nauczyciele wspó pracuj  ze rodowiskiem. 
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Obszar 4. Zarz dzanie szko  lub placówk . 

Wymaganie 4.2. Sprawowany jest wewn trzny nadzór pedagogiczny 

Celem by o  zebranie informacji czy: 

 hospitacje odbywaj  si  zgodnie z planem; 

 wnioski z nadzoru wykorzystywane s  do planowania pracy szko y i przyczyniaj  si  

do rozwoju placówki; 

 nauczyciele s  anga owani w ewaluacj  wewn trzn  szko y; 

 analiza wyników ewaluacji wp ywa na popraw  jako ci pracy szko y.  

 

W wyniku przeprowadzonych bada  zebrali my informacje, które s  odpowiedzi  na 

postawione pytania kluczowe z obszaru 3, wymaganie 3.1:  

1. Z jakimi  instytucjami i placówkami w rodowisku lokalnym wspó pracuje szko a? 

2.Czy szko a bierze udzia  w wyst pach, popisach artystycznych na rzecz rodowiska? 

3.Ilu  nauczycieli wspó pracuje ze  rodowiskiem i w jakim stopniu? 

4. Co rodzice s dz  o organizowanych przez szko  zebraniach? 

5. Na które obszary dzia  szko y rodzice chcieliby mie  wi kszy wp yw? 

i z obszaru 4 , wymaganie 4.2: 

1. Czy powo any jest w szkole zespó  ewaluacyjny? 

2. Czy nauczyciele s  anga owani w ewaluacj  wewn trzn  szko y? 

3.Jakie dzia ania podejmuj  nauczyciele w zakresie ewaluacji wewn trznej? 

4. Czy zrobiony jest plan hospitacji dla nauczycieli ? 

5.W jaki sposób wnioski wynikaj ce  z wewn trznego nadzoru pedagogicznego s  

wykorzystywane do planowania pracy szko y? 

6. Jakie zmiany zosta y wprowadzone w wyniku ewaluacji wewn trznej w szkole? 

7. Czy wnioski z ewaluacji  przyczyniaj   si  do poprawy pracy placówki? 

 

Na podstawie przeprowadzonych bada : analizy dokumentacji, ankiety dla nauczycieli, 

rodziców i uczniów oraz wywiadu z dyrektorem szko y stwierdzam, e: 

1. Nasza szko a wspó pracuje z nast puj cymi instytucjami i  placówkami: 

 OSP w Gostyczynie; 

 Rada So ecka wsi  Strzegowa; 

 Rada So ecka wsi Leziona; 

 Urz d Gminy  i Miasta Nowe Skalmierzyce; 

 Komisariat Policji w Nowych Skalmierzycach; 
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 Biblioteka Publiczna w Nowych Skalmierzycach; 

 „Gazeta Skalmierzycka”, „ ycie Kalisza”; 

 MOAK; 

 MOPS; 

 PCK; 

 Parafia ; 

 Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Nowych  Skalmierzycach;  

 Przedszkole „ Jarz binka”  w Nowych Skalmierzycach; 

 Spotkania z  absolwentami . 

2.Uczniowie bior  udzia   w wyst pach artystycznych na rzecz rodowiska: 

 Dzie  Matki, Dzie  Ojca; 

 Dzie  Babci i Dziadka ( klasy I-III- szko a) 

 Dzie  Seniora ; 

 Dzie  Kobiet (Strzegowa); 

 Festyn z okazji  Dnia Dziecka ( Leziona); 

3.Szko a organizuje  

 zebrania ogólne; 

 spotkania indywidualne  z wychowawc ; 

 spotkania z pedagogiem szkolnym; 

 spotkania okoliczno ciowe( Wigilia, Wielkanoc); 

 nauczyciele kontaktuj  si  z rodzicami indywidualnie; 

 Drzwi otwarte szko y dla sze ciolatków; 

4. Rodzice systematycznie uczestnicz  w zebraniach: 

 rednia frekwencja w klasach I- III wynosi: 97 %; 

 rednia frekwencja w klasach IV- VI wynosi:  95.3%; 

Je eli zdarzy si , e rodzice nie mog  uczestniczy  w zebraniu to jako powód nieobecno ci 

podaj  obowi zki s bowe lub domowe. 

5. Wed ug rodziców i nauczycieli  ilo  spotka  jest wystarczaj ca. Spotkania przygotowane 

 : 

 nauczyciele (bardzo dobrze- 5, raczej dobrze- 2), 

 rodzice( bardzo dobrze-9, raczej dobrze- 7), 

 uczniowie(bardzo dobrze – 9, raczej dobrze – 12) 
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  Podczas spotka  rodzice mog  uzyska  od nauczycieli: 

 informacje o dziecku (zachowanie, osi gni cia w nauce, funkcjonowanie w grupie)-100 %; 

  informacje o zespole klasowym- 92 %; 

 Porady wychowawcze i dotycz ce problemów edukacyjnych- 92 %; 

  wymiana do wiadcze  mi dzy rodzicami- 58.3%; 

  informacje na temat imprez szkolnych-83 %; 

  informacje na temat funkcjonowania szko y (zaj cia pozalekcyjne, wietlica, biblioteka itp.)- 

92 %; 

 informacje  o innowacjach pedagogicznych. 

6.Rodzice wspó pracuj  ze szko  poprzez: 

 udzia  w uroczysto ciach klasowych -  94 %; 

 udzia  w uroczysto ciach szkolnych -72 %; 

  wpieranie finansowe szko y(op aty na Rad  Rodziców)- 5 %; 

 udzia  w zebraniach Rady Rodziców- 33 %. 

7. Rodzice s  zapraszani do szko y na uroczysto ci i korzystaj  z tych zaprosze . 

 tak- 72 %; 

 nie- 22 %; 

 brak odpowiedzi- 6 %. 

8. Rodzice swoj   wspó prac  ze szko  oceniaj :   

 bardzo dobrze – 45 %; 

 raczej dobrze- 55 %. 

9. Nauczyciele swoj   wspó prac  z rodzicami  oceniaj :   

 bardzo dobrze-83 %; 

 raczej dobrze- 8.3%; 

 brak odpowiedzi- 8.7 %. 

 

10. Rodzice nie wskazali obszarów, w których chcieliby by  bardziej anga owani. Natomiast 

nauczycieli podali, e chcieliby, aby rodzice pomagali bardziej  np. w wyjazdach na basen.               

Rodzice bardziej powinni si  zaanga owa  w opracowanie „ Koncepcji pracy szko y”.                      

11.Ze rodowiskiem lokalnym wspó pracuj  nauczyciele z klas I- III, w mniejszym stopniu                 

z klas IV- VI.  

12. W szkole powo any jest zespó  ewaluacyjny. 

13. Nauczyciele s  anga owani w ewaluacj  wewn trzn  szko y. 
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14. W zakresie ewaluacji wewn trznej: 

 nauczyciele- cz onkowie zespo u opracowuj  narz dzia badawcze, przeprowadzaj  analiz  

zebranych danych. 

15. Dyrektor opracowuje  plan hospitacji dla nauczycieli  oraz plan obserwacji. 

16. Wnioski wynikaj ce  z wewn trznego nadzoru pedagogicznego s  wykorzystywane do 

planowania pracy szko y na kolejny rok szkolny: 

 na zaj ciach wykorzystywane s  elementy OK; 

 wdra ane s  wnioski z diagnoz i sprawdzianu zewn trznego, opracowywane s  PPEK; 

 realizowane s  projekty edukacyjne; 

  uczniowie uczestnicz  w konkursach; 

 w szkole s   organizowane s  konkursy. 

 

17. W wyniku ewaluacji wewn trznej wdro one zosta y wnioski z raportu ewaluacji 

wewn trznej roku szkolnego 2011/2012: 

 zamieszczono na stronie internetowej w zak adce  „ Zaj cia pozalekcyjne” ofert  zaj  

pozalekcyjnych; 

 w tej samej zak adce zamieszczane s  informacje o  realizacji zaj  pozalekcyjnych; 

  zak adka „ Samorz d szkolny” wzbogacona zosta a o informacje z  realizacji zada  

wynikaj cych z planu pracy SU; 

 w  zak adce „ wietlica” pokazana aktywno  uczniów na zaj ciach wietlicowych. 

 

Wnioski z ewaluacji  przyczyniaj   si  do poprawy jako ci pracy placówki. 

 

Rekomendacje - wnioski do dalszej pracy: 

Wspó praca ze rodowiskiem lokalnym jest satysfakcjonuj ca i wystarczaj ca w stosunku do 

istniej cych potrzeb. Najmocniejsz  stron  jest organizacja uroczysto ci, imprez i udzia                     

w  nich Rodziców. Wychowawcy i nauczyciele s  osobami godnymi zaufania, wspó pracuj                     

z rodzicami w odpowiedni sposób. 

1. Nale y stosowa  w dalszym ci gu wypracowany w szkole system wspó pracy z rodzicami.              

2. Sposób komunikacji z rodzicami kontynuowa  w dotychczasowej formie.                                       

3. Zach ca  rodziców do korzystania ze strony internetowej szko y.                                                                     

4. Kontynuowa  spotkania z absolwentami szko y, którzy pracuj  w ciekawych zawodach, 

spotkania z przedstawicielami  ró nych zawodów.                                                                                                                                              
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5. W ramach wspó pracy ze rodowiskiem zorganizowa  spotkanie z so tysami lub radnymi. 

6. W wi kszym stopniu zaanga owa  rodziców w tworzenie lub modyfikowanie dokumentów 

szko y, w aktywn  dzia alno  w Radzie Rodziców. 

 

Opracowanie raportu: Teresa Kowalska                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


