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Ewaluacją w roku szkolnym 2015/2016 zostało objęte następujące wymaganie 

z załącznika do rozporządzenia MEN: 

 

12. Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi. 

 

Termin przeprowadzenia ewaluacji:  listopad 2015 - luty 2016 r.  

 

Metody i techniki badawcze: 

 dyrektor szkoły: wywiad indywidualny, 

 nauczyciele: ankieta, 

 uczniowie: wywiad grupowy z zarządem Samorządu Uczniowskiego, 

 rodzice: ankieta i wywiad grupowy z losowo wybranymi rodzicami i 

przedstawicielami Rady Rodziców, 

 analiza dokumentów: księga protokołów Rady Pedagogicznej, dzienniki 

zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, plany pracy zespołów 

przedmiotowych i nauczycielskich,  

 dokumentacja związana z realizacją innowacji pedagogicznych,  

 strona internetowa szkoły  

 obserwacja. 

 

Ewaluację przeprowadzili członkowie komisji dydaktycznej w składzie:  

 Agnieszka Mandzelowska 

 Dorota Strachocka 

 Małgorzata Poziomkowska 

 Anna Blecharczyk 

 Sabina Kurasik 

 Krzysztof Brajta 

 Pelagia Bąk 

 

Cele ewaluacji wewnętrznej: 

1. Określenie skuteczności zarządzania szkołą, w tym tworzenie optymalnych 

warunków do nauczania i uczenia się uczniów, do indywidualnej i zespołowej 

pracy nauczycieli oraz ich doskonalenia zawodowego. 

2. Identyfikacja słabych i mocnych stron ewaluowanego obszaru. 

3. Podniesienie skuteczności i efektywności podejmowanych działań. 
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4. Identyfikacja zagrożeń.  

5. Dostarczenie informacji koniecznych do planowania pracy szkoły. 

 

 

1. Zarządzanie szkołą koncentruje się na nauczaniu i uczeniu się oraz 

zapewnieniu odpowiednich warunków do realizacji tych zadań. 

 

Pytania badawcze: 

 Czy działania szkoły skupiają się na nauczaniu i uczeniu się? 

 Czy zarządzanie szkołą koncentruje się na nauczaniu i uczeniu się? 

 Czy dyrektor szkoły zapewnia nauczycielom i uczniom odpowiednie 

warunki do realizacji zadań związanych z nauczaniem i uczeniem się? 

 

Analiza dokumentacji (dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych), wywiad 

z rodzicami, uczniami i dyrektorem szkoły potwierdzają realizację wymagania.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji wynika, że zarówno  

działania szkoły jak i zarządzanie szkołą koncentruje się na nauczaniu i uczeniu 

się, a działania zarządcze w tym obszarze są adekwatne do potrzeb placówki. 

Według nauczycieli, rodziców i uczniów dyrektor szkoły zapewnia odpowiednie 

warunki do realizacji zadań związanych z  nauczaniem i uczeniem się. 

Odpowiednie warunki, jakie stwarza się nauczycielom do pracy, a uczniom do 

nauki, widoczne są w salach i pomieszczeniach szkolnych,  wyposażeniu ich 

w sprzęt i pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy oraz zagospodarowaniu terenu 

wokół szkoły w plac zabaw i boisko wielofunkcyjne. 

Większość sal wyposażono w tablice interaktywne wraz z niezbędnym 

sprzętem komputerowym oraz dostępem do Internetu, a także w sprzęt 

audiowizualny. Szkoła posiada pracownię komputerową z dostępem do 

Internetu, bibliotekę ze stale wzbogacanym księgozbiorem oraz czytelnią 

multimedialną, salę gimnastyczną. W celu przygotowania się do zajęć 

nauczyciele mają możliwość korzystania z komputerów z dostępem do Internetu 

oraz drukarki i kserokopiarki. Warunki lokalowe i dobre wyposażenie 

w pomoce naukowe doceniają także rodzice i uczniowie. 

Dyrektor szkoły w tygodniowym planie zajęć zapewnia uczniom 

optymalne warunki nauki. Plan zajęć sprzyja uczeniu i realizowaniu innych 

zadań, takich jak zajęcia pozalekcyjne i kółka zainteresowań.  

Zajęcia dydaktyczne zaczynają się o godz. 8.00,  a kończą najpóźniej 

o godz. 14.10. 
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Wnioski: 

 

 Szkoła w swych działaniach skupia się na nauczaniu i uczeniu się. 

Działania zarządcze są adekwatne do potrzeb szkoły i skupiają się na 

zapewnieniu odpowiednich warunków do realizacji zadań związanych 

z nauczaniem i uczeniem się. 

 

Rekomendacje: 

 

Brak. 

 

 

2. Zarządzanie szkołą sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli 

oraz doskonaleniu zawodowemu. 

 

Pytania badawcze: 

 Czy dyrektor szkoły zapewnia warunki do pracy i rozwoju zawodowego 

nauczycieli? 

 W jakim stopniu współpraca i doskonalenie nauczycieli zależy od 

sposobu zarządzania szkołą? 

 Czy nauczyciele współpracują ze sobą i jakiej części nauczycieli to 

dotyczy? 

 Czy nauczyciele doskonalą się i jakiej części nauczycieli to dotyczy? 

 

Analiza dokumentacji (ankieta dla nauczycieli, plany pracy zespołów 

nauczycielskich, księga protokołów Rady Pedagogicznej) i wywiad 

z dyrektorem szkoły potwierdzają realizację wymagania.  

Podejmowane przez dyrektora szkoły działania sprzyjają indywidualnej 

i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. Zdaniem 

nauczycieli dyrektor szkoły zapewnia im odpowiednie warunki do pracy 

i rozwoju zawodowego. Stwarza warunki do doskonalenia zawodowego poprzez 

organizację wewnętrznych form doskonalenia. Nauczycielom odbywającym staż 

na kolejny stopień awansu zawodowego przydziela – według potrzeb – 

opiekunów spośród nauczycieli o większym stażu pracy. 

Nauczyciele współpracują ze sobą na bieżąco przy planowaniu 

i organizacji różnego typu imprez, akcji, konkursów, wyjazdów i wycieczek, 

podczas realizacji projektów i programów. W różnym zakresie nauczyciele są 
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zaangażowani w pracę zespołów i komisji działających w szkole, a powołanych 

z inicjatywy dyrektora. Są to: zespół przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych, zespół humanistyczny, zespół edukacji wczesnoszkolnej, 

komisja ds. statutu, komisja ds. konkursów i sprawdzianów. Zespoły 

współpracują ze sobą w zakresie organizacji procesów edukacyjnych. 

Nauczyciele dzielą się wiedzą z odbytych szkoleń zewnętrznych, przekazują 

sobie materiały szkoleniowe. Większość nauczycieli uczestniczy w różnych 

formach doskonalenia zawodowego, zarówno w szkoleniach wewnętrznych, jak 

i zewnętrznych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami szkoły. 

Zdaniem dyrektora szkoły nauczyciele współpracują ze sobą przy 

rozwiązywaniu problemów i planowaniu podejmowanych działań. Praca 

zespołowa nauczycieli przynosi oczekiwane efekty przy opracowywaniu 

programów i innych dokumentów szkolnych.   

 

Wnioski: 

 

 Zarządzanie szkołą sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli 

oraz doskonaleniu zawodowemu. Nauczyciele mają zapewnione warunki do 

pracy i rozwoju zawodowego. Uczestniczą w licznych i różnorodnych formach 

doskonalenia zawodowego w szkole  i poza nią. Współpracują ze sobą 

w ramach zespołów i komisji oraz w różnego typu działaniach podejmowanych 

przez szkołę. 

 

Rekomendacje: 

 

 Jeszcze bardziej zorganizowany charakter współpracy nauczycieli 

podniesie jej skuteczność. 

 

 

3. Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami. 

 

Pytania badawcze: 

 W jaki sposób przeprowadzana jest ewaluacja wewnętrzna? 

 Jaki jest udział nauczycieli w ewaluacji wewnętrznej? 
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Analiza dokumentacji (harmonogramy pracy zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej, 

raporty z ewaluacji wewnętrznej, wyniki ankiety dla nauczycieli) i wywiad 

 z dyrektorem szkoły potwierdzają realizację wymagania. 

Na początku roku szkolnego dyrektor szkoły przedstawia zakres ewaluacji 

wewnętrznej na dany rok szkolny i przydziela jej realizację wyznaczonemu 

zespołowi. Dyrektor opracowuje plan ewaluacji wewnętrznej, który staje się 

podstawą do sporządzenia harmonogramu pracy  zespołu. Następnie zespół 

pracuje według opracowanego przez siebie harmonogramu, realizując 

w założonych terminach poszczególne etapy ewaluacji. Zespół przeprowadza 

ankiety i wywiady wśród nauczycieli, innych pracowników szkoły, uczniów 

i rodziców, analizuje dokumentację oraz dokonuje obserwacji. Na podstawie 

przeprowadzonych badań sporządza raport, który przedstawia najpierw 

dyrektorowi szkoły, a następnie wszystkim nauczycielom na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej oraz zebraniu Rady Rodziców.  Raport zawiera wnioski 

i rekomendacje, które są wykorzystywane do wprowadzania takich zmian 

w funkcjonowaniu szkoły, które służą jej rozwojowi.   

 Dyrektor szkoły monitoruje wdrażanie wniosków z ewaluacji 

wewnętrznej podczas obserwacji zajęć, poprzez arkusze samooceny nauczycieli 

i arkusze monitorowania. 

 Ewaluacji wewnętrznej dokonywano w następujących wymaganiach: 

3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej. 

5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 

6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich 

indywidualnej sytuacji. 

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów 

edukacyjnych. 

9. Rodzice są partnerami szkoły. 

11. Szkoła organizuje procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy 

wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.  

 a w bieżącym roku szkolnym: 

12.  Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi.  

Z zespołem przeprowadzającym ewaluację wewnętrzną współpracują: 

dyrektor szkoły, pozostali nauczyciele, inni pracownicy szkoły, uczniowie oraz 

rodzice. Udział tych osób i grup w procesie ewaluacji wewnętrznej polega 

głównie na przekazywaniu zespołowi informacji na temat funkcjonowania 

szkoły – poprzez wypełnianie ankiet, udzielanie wywiadów i udostępnianie 
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dokumentacji. W ramach ewaluacji wewnętrznej pozyskuje się również 

informacje zwrotne od rodziców i uczniów dotyczące różnych obszarów pracy 

szkoły. 

 

Wnioski: 

 

 Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana przez zespół nauczycieli przy 

współudziale dyrektora szkoły, innych nauczycieli, uczniów, rodziców 

i pracowników niepedagogicznych. Wnioski i rekomendacje zawarte w raporcie 

z przeprowadzonej ewaluacji są wykorzystywane do wprowadzania zmian 

w funkcjonowaniu szkoły i służą jej rozwojowi. Raport jest upubliczniany na 

stronie internetowej szkoły. 

 

Rekomendacje: 

 

Brak. 

 

 

4. W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru 

pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły. 

 

Pytania badawcze: 

 Czy w szkole są formułowane i wdrażane wnioski z nadzoru 

pedagogicznego? 

 Czy i w jaki sposób podejmowane działania, uwzględniające wnioski 

z nadzoru pedagogicznego, służą rozwojowi szkoły? 

 

Analiza dokumentacji (księga protokołów Rady Pedagogicznej) oraz wywiad 

z dyrektorem szkoły potwierdza realizację wymagania.  

W szkole dokonywana jest analiza efektów kształcenia. Nauczyciele  

podczas diagnoz wstępnych i końcowych oraz bieżących sprawdzianów 

dokonują analizy efektów kształcenia nauczanego przedmiotu, a wnioski 

wynikające z tych analiz wdrażane są do dalszej pracy. Na poziomie I i II etapu 

edukacyjnego badane są efekty kształcenia podczas próbnych sprawdzianów 

i sprawdzianów kompetencji, i porównywanie z wynikami osiągnięć szkolnych 

uczniów. Analiza wyników sprawdzianu po szkole podstawowej dokonywana 

jest przez zespół ds. konkursów i sprawdzianów, który formułuje wnioski do 
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dalszej pracy. Wnioski z nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do 

planowania i podejmowania działań służących rozwojowi szkoły. Wnioski te 

dyrektor szkoły przekazuje nauczycielom dwa razy do roku podczas posiedzeń 

Rady Pedagogicznej. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do uwzględnienia 

ich podczas planowania swojej pracy. Realizacja wniosków służy rozwojowi 

szkoły, ponieważ wpływa na większą efektywność pracy nauczycieli i poprawia 

warunki pracy uczniów. 

 

Wnioski: 

 

 Dyrektor szkoły sprawuje nadzór pedagogiczny i na jego podstawie  

formułuje wnioski,  które  nauczyciele są zobowiązani wdrażać w swej pracy. 

Podejmowane działania służą rozwojowi szkoły. 

 

Rekomendacje: 

 

Brak. 

 

 

5. Zarządzanie szkołą prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, 

innowacji i eksperymentów. 

 

Pytania badawcze: 

 Jakie działania nowatorskie, innowacje i eksperymenty podejmuje się 

w szkole? 

 W jaki sposób działania te wspierane są przez proces zarządzania? 

 

Analiza dokumentacji (wyniki ankiety dla nauczycieli, dokumentacja związana 

z realizacją innowacji pedagogicznych) oraz wywiad z dyrektorem szkoły 

potwierdzają realizację wymagania.  

Zdaniem dyrektora szkoły nowatorskie działania i innowacje 

podejmowane są z inicjatywy nauczycieli, dyrektora szkoły, opiekuna 

samorządu uczniowskiego.  

 Szkoła realizuje projekty edukacyjne, których efektem jest uzyskanie 

licznych tytułów i certyfikatów: „Szkoła Współpracy”,  „Szkoła Odkrywców 

Talentów”,  „Szkoła w Ruchu” (tytuł przyznawany przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowe). Za proekologiczną działalność przyznano tytuł „Promotor Ekologii” 
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nadawany przez Przewodniczącego Narodowej Rady Ekologicznej. Szkoła jest 

organizatorem międzyszkolnego konkursu recytatorskiego „Przyroda w poezji”. 

 Szkoła umożliwia realizację wielu inicjatyw nauczycielskich, 

uczniowskich i rodzicielskich.  Jest otwarta na wszelkie działania w zakresie 

organizacji imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych.   

Działania nowatorskie obejmują też  stosowanie w pracy na lekcjach 

i zajęciach pozalekcyjnych projektów i technik multimedialnych. 

 

Wnioski: 

 

 Dyrektor podejmuje działania zachęcające nauczycieli do przedsięwzięć 

nowatorskich i innowacji. W szkole realizuje się nowatorskie działania, 

wykorzystuje się techniki multimedialne oraz pracuje się metodą projektów 

i warsztatów.  

 

Rekomendacje: 

 

 Nauczyciele w miarę możliwości powinni podejmować więcej prób 

nowatorskich przedsięwzięć i innowacji. 

 

 

6. Zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników 

szkoły oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji 

dotyczących szkoły. 

 

Pytania badawcze: 

 W jakim stopniu nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz uczniowie 

i rodzice są zaangażowani w proces podejmowania decyzji dotyczących 

szkoły? 

 Jak sposób zarządzania szkołą umożliwia nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły oraz uczniom i rodzicom udział w podejmowaniu 

decyzji dotyczących szkoły? 

 

Wywiady z uczniami, rodzicami, nauczycielami i pracownikami 

niepedagogicznymi potwierdzają realizację wymagania.  

W procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły uczestniczą 

(w różnym zakresie) nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich 
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rodzice. W celu poznania opinii dotyczących aktualnej pracy szkoły, oczekiwań 

i proponowanych zmian przeprowadza się wśród różnych grup tworzących 

społeczność szkolną rozmowy grupowe i indywidualne oraz pisemne ankiety 

(np. zainteresowania uczniów). 

Nauczyciele decydują o wyborze programów nauczania i podręczników. 

Dyrektor szkoły uzgadnia z nauczycielami zakupy pomocy dydaktycznych, 

sprzętu audiowizualnego, mebli itp. Nauczyciele zatwierdzają plan pracy szkoły, 

opracowują projekty programów wychowawczego i profilaktycznego, 

zatwierdzają plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, wprowadzają zmiany 

w statucie. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor poddaje konsultacji 

nowelizację statutu szkoły. W szkole ustala się wspólnie organizację wszelkich 

imprez i uroczystości, w trakcie których uczniowie wraz z nauczycielami oraz 

rodzicami i pracownikami niepedagogicznymi pełnią ważną rolę organizacyjną. 

Rodzice są zachęcani do wypowiadania się na różne tematy związane 

z pracą szkoły podczas spotkań informacyjnych, uroczystości szkolnych, zajęć 

otwartych. Decydują w sprawach klasowych, np. wybierają miejsce dalszej 

wycieczki czy sposób obchodzenia uroczystości klasowych. Opiniują 

i współtworzą plan pracy wychowawcy, wnosząc do niego uwagi  i propozycje 

działań. Ważną rolę decyzyjną pełni Rada Rodziców, która ustala wysokość 

stawki ubezpieczenia uczniów, wysokość składki na fundusz Rady Rodziców, 

podejmują uchwały zatwierdzające dokumenty szkolne (np. program 

wychowawczy szkoły, szkolny program profilaktyki), wyraża opinie o pracy 

nauczycieli w ścieżce awansu zawodowego, opiniuje dodatkowe dni wolne od 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych, opiniuje zmiany w statucie 

zaproponowane przez Radę Pedagogiczną. Rada Rodziców przeznacza 

pozyskane środki na działalność statutową szkoły, tj. decyduje w sprawach 

zakupu pomocy dydaktycznych i nagród dla uczniów.  

Uczniowie też mają głos w dyskusji o działaniach podejmowanych przez 

szkołę. Wybierają spośród siebie samorządy klasowe i Samorząd Szkolny. 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego opiniuje dodatkowe dni wolne, ma prawo 

proponowania zmian w statucie szkoły, uzgadnia z opiekunem „szczęśliwy 

numerek”, ustalają z opiekunem SU i dyrektorem terminy dyskotek i imprez. 

Wychowawcy klas uzgadniają z wychowankami i rodzicami plan wycieczek na 

dany rok szkolny. 

Według dyrektora szkoły wszystkie wymienione wyżej grupy mają 

możliwość wyrażania swoich opinii oraz oczekiwań związanych z pracą szkoły.  
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Wnioski: 

 

 W procesie decyzyjnym w szkole uczestniczą nauczyciele, pracownicy 

niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice. W szkole prowadzi się ustne 

i pisemne konsultacje dotyczące aktualnej pracy szkoły, oczekiwań 

i proponowanych zmian. 

 

Rekomendacje: 

 

 Rada Rodziców powinna w szerszym zakresie informować ogół rodziców 

o swoich kompetencjach i działaniach w szkole. 

 

 

 

7. Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole 

wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb. 

 

Pytania badawcze: 

 Jakie działania podejmuje dyrektor w celu uzyskania wspomagania 

zewnętrznego dla szkoły? 

 Jakie są efekty zrealizowanych działań? 

 

Analiza dokumentacji (kronika szkoły, strona internetowa) oraz wywiad 

z dyrektorem szkoły potwierdzają realizację wymagania.  

W opinii nauczycieli dyrektor skutecznie poszukuje sojuszników 

i pozyskuje wsparcie dla szkoły, inicjując różnego typu działania: poszukiwanie 

sponsorów, organizowanie imprez środowiskowych, współpracę z lokalnymi 

władzami oraz organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, przy czym 

współpraca ze środowiskiem obejmuje wiele dziedzin.  

Pozyskane środki pozwalają na wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły. Stała 

współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną pozwala systematycznie 

wspierać rodziców dzięki akcjom pedagogizacji, organizować diagnozę i pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów.  

Dyrektor współpracuje z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie 

miasta: Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, PCK, Caritas, OSP Olchowce, 

Biblioteką Pedagogiczną, Miejska Biblioteką Publiczna,  Powiatową Strażą 

Pożarną, Komendą Powiatowej Policji w Sanoku, GOPR-em, UM Sanoka, 
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Parafią Olchowce, Teatrem Kurtyna Kraków, MDK Sanok, Sanockim Domem 

Kultury, Radą Dzielnicy Olchowce, GOPS-em, MOPS-em, Stowarzyszeniem 

Rozwoju Wsi Bykowce. 

Korzyści ze współpracy ze środowiskiem są obustronne. Do korzyści, 

jakie odnosi środowisko lokalne ze współpracy ze szkołą, można zaliczyć 

umożliwienie bezpiecznego korzystania z placu zabaw, propagowanie talentów 

dzieci na forum miasta. Szkoła umożliwia korzystanie ze swoich obiektów 

harcerzom, klubom sportowym, policjantom, rodzicom naszych uczniów oraz 

mieszkańcom. Zapewnia także bezpieczne spędzanie czasu uczniom w czasie 

wakacji i ferii zimowych w ramach akcji  „Lato w mieście”, „Zima w mieście.” 

 

Wnioski: 

 

 Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole 

wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb. Zrealizowane działania 

przynoszą szkole wymierne korzyści w postaci wzbogacenia jej bazy 

materialnej oraz oferty dydaktyczne. 

 

Rekomendacje: 

 

Brak.  

 

 

Ewaluowane wymaganie na poziomie wysokim. 

Zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli, innych pracowników szkoły 

oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły. 

Dyrektor szkoły podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole 

wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb. 

Zarządzanie szkołą sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z zakresu 

pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych. 

 


