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I. Wprowadzenie
W roku szkolnym2010/2011 została przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna, której celem
było zebranie informacji, czy szkoła ma koncepcję pracy oraz czy jest ona analizowana
i modyfikowana w celu poprawy jakości pracy placówki.
Wyniki ewaluacji zostaną wykorzystane do opracowania planu działań naprawczych
w sytuacji, gdy któreś z założeń Koncepcji Pracy Szkoły nie jest realizowane lub wymaga
modyfikacji.
Odbiorcami raportu są: organ prowadzący, dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice, uczniowie
klas I – VI.
Przedmiotem ewaluacji jest Koncepcja Pracy Szkoły, która jest znana i modyfikowana
przez uczniów i nauczycieli.
Pytania kluczowe:
1. Czy szkoła ma opracowaną Koncepcję Pracy Szkoły? (Jeśli tak, to jaki był tryb jej
opracowania i przyjęcia?)
2. Jakie działania świadczą o tym, że szkoła realizuje przyjętą Koncepcję Pracy Szkoły?
(Które założenia koncepcji są realizowane, a które nie? Jeżeli któreś z założeń nie są
realizowane, to dlaczego? Jakie działania powinny zostać podjęte, aby założenia koncepcji
były realizowane?)
3. Czy działania szkoły są analizowane i modyfikowane w razie potrzeb?
4. Jakie modyfikacje powinny zostać wprowadzone? Jakie okoliczności to uzasadniają?
Kryteria ewaluacji do pytań kluczowych.
1.1 Spójność Koncepcji Pracy Szkoły z wypracowanymi dokumentami oraz oczekiwaniami
nauczycieli.
1.2 Zgodność z oczekiwaniami uczniów i rodziców.
2.1 Trafność działań wynikających z realizacji Koncepcji Pracy Szkoły.
2.2 Użyteczność dokonywanych działań.
3.1 Zbieżność wyników ewaluacji z określonymi przez szkolę celami.
3.2 Adekwatność podejmowanych działań.
4.1 Skuteczność i efektywność podejmowanych działań.
Podczas prowadzonego procesu badawczego szukano odpowiedzi na pytania „jak jest”,
„dlaczego tak jest”, „czy to, że tak jest, to dobrze czy źle”. Ocena miała na celu uzyskanie
odpowiedzi na pytania kluczowe w oparciu o wyżej wskazane kryteria.
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Opis zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystywanych
w badaniu.

W ramach prowadzonej ewaluacji zastosowano triangulację metod, źródeł informacji
i form. Służyło to zebraniu możliwie pełnych danych, uwzględniających różne punkty
widzenia. Metody badawcze, które zostały wykorzystane w ewaluacji to:
1. Analiza dokumentów: Statut Szkoły, Plan Pracy Szkoły, Program Profilaktyki, Program
Wychowawczy, protokoły Rad Pedagogicznych, dokumentacja pracy zespołów
nauczycielskich.
2. Ankiety dla nauczycieli, rodziców i uczniów klas IV – VI.
3. Wywiad w klasach I- III.
4. Dyskusja grupowa w gronie nauczycieli z udziałem dyrektora.

Informacje pozyskane z zastosowaniem wymienionych metod zostały przeanalizowane
i opisane za pomocą analiz ilościowych i jakościowych.
Grupa badawcza: rodzice uczniów klas I – VI, uczniowie kl. I – VI, nauczyciele (jeden
nauczyciel nie brał udziału w ankietowaniu ze względu na zwolnienie lekarskie).
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Prezentacja wyników ewaluacji

Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ma koncepcję pracy
i zgodnie z nią działa. Jej przyjęcie potwierdza Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia
1 września 2010r. Koncepcja jest znana całej społeczności szkolnej (dane
z wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczniów klas IV-VI, nauczycieli
i rodziców oraz z wywiadów grupowych z uczniami klas I - III). Koncepcja Pracy Szkoły
odzwierciedlona jest w wielu dokumentach szkolnych – Statucie Szkoły, planach (Roczny
Plan Pracy Szkoły, Plan Nadzoru Pedagogicznego, Plan Samorządu Uczniowskiego),
programach (Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyki). Wszyscy ankietowani
nauczyciele (jedenastu) potwierdzili, że rada zatwierdziła przygotowaną przez dyrektora
szkoły koncepcję pracy. Jako jej główne założenia ankietowani wymieniają: efekty i procesy
(90,7%), następnie funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym oraz współpracę
z rodzicami. W czasie dyskusji grupowej nauczyciele potwierdzili, że uczniowie zapoznawani
są z jej założeniami przez wychowawców klasowych, poznają ogólne założenia koncepcji
pracy zawarte w statucie, Programie Wychowawczym i Profilaktyki. Dokumenty te są
ogólnodostępne, znajdują się w bibliotece, Koncepcja Pracy Szkoły zamieszczona jest
na stronie internetowej szkoły.
Respondenci potwierdzili, że założeniem pracy szkoły jest osiąganie wysokiego poziomu
nauczania. W tym celu przeprowadza się sprawdziany wiedzy i umiejętności uczniów
w klasie III i w klasie VI, dokonuje ich analizy oraz wdraża wnioski z niej wynikające.
Organizuje się dużo kółek zainteresowań, zachęca uczniów do udziału w konkursach,
festiwalach i zawodach sportowych, tworzy się warunki do obcowania z kulturą i sztuką
(organizowanie wycieczek i wyjazdów do teatru oraz muzeów). Dyrektor i nauczyciele
potwierdzili, że do wszechstronnego rozwoju ucznia przyczynia się udział szkoły w wielu
programach i projektach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, takich jak: Kubusiowi
Przyjaciele Natury, 5 porcji owoców, warzyw lub soku, Lepsza szkoła – sesja z plusem, Szkoła
bez przemocy, Klub Bezpiecznego Puchatka, Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia,
Bajka z ciasteczkiem, projekt zajęć pozalekcyjnych:
Rozwijamy nasze talenty
i zainteresowania, projekty edukacyjne w ramach działalności UNICEF: Pomoc humanitarna
na
świecie.
Dostrzec
Innych,
Szkoła
z
prawami
dziecka.
W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym szkoła pozyskuje fundusze
na organizowanie zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania ucznia, m. in
pozyskano środki z funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Z dyskusji grupowej nauczycieli i dyrektora wynika, że w bieżącym roku
szkolnym placówka podjęła działania mające na celu poprawę bazy szkoły (zakup wszystkich
stolików i krzeseł do kl. IV, V, krzeseł do kl. młodszych, mebli do trzech sal lekcyjnych,
pomocy dydaktycznych.
W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym pozyskano fundusze od :
- Rady Sołeckiej
- Rady Rodziców
- sklepu Delikatesy Centrum
- Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Udostępniono pomieszczenia na bezpłatne badanie słuchu dla mieszkańców Waleńczowa
– 8 listopada 2010 r. W ramach współpracy z Powiatowa Komendą Policji w Kłobucku
odbyło się spotkanie na temat bezpiecznego zachowania się na drodze. W ramach współpracy
z P-PPP w Kłobucku zorganizowane zostały warsztaty dla uczniów klasy IV na temat:
„Integruję się z grupą – nie jestem agresywny”.
Większość rodziców (82,1%) uważa, że szkoła pomaga rozwijać zainteresowania
i aspiracje jej dziecka. Z danych statystycznych wynika, że rodzicom w 91,1% odpowiada,
to w jaki sposób szkoła wychowuje uczniów. Ankietowani w 51,85% wskazali, że
wyposażenie szkoły nie jest wystarczające (41,1% wskazało potrzebę wybudowania sali
gimnastycznej), 30,4% nie ma zdania na ten temat, natomiast 16,1% uważa, że jest
wystarczające.
Z analizy ankiet i rozmowy z nauczycielami wynika, że większość ankietowanych uważa,
iż szkoła zapewnia bezpieczeństwo ich dzieciom podczas zajęć lekcyjnych (89,3%), przerw
(64,3%), wycieczek i wyjść poza szkołę (73,2%). Również większość ankietowanych
rodziców bierze udział we współorganizowaniu imprez szkolnych (Dzień Dziecka,
Ślubowanie klasy pierwszej, Jasełka) i środowiskowych (Choinka noworoczna, Dzień Babci
i Dziadka, Dzień Matki, Festyn szkolny). Ponad 90% ankietowanych rodziców chętnie
uczestniczy w uroczystościach szkolnych i lokalnych. Z danych statystycznych wynika,
że 59,1% uczniom nauka nie sprawia trudności, 4,5% sprawia trudność, pozostałym czasami.
Większość uczniów czuje się bezpiecznie w szkole. Wszyscy uczniowie kl. I – III
odpowiedzieli, że mogą w razie potrzeby liczyć na pomoc wychowawcy lub innego
nauczyciela. Natomiast uczniowie klas starszych w razie zagrożenia 63,6% zwróciliby się do
wychowawcy, 31,8% do nauczyciela, 27,3% do dyrektora, natomiast 4,5% do przyjaciela.
Połowa ankietowanych uczniów nie widzi potrzeby wprowadzania zmian w szkole, 40,9%
uważa, że potrzebna jest sala gimnastyczna, około 9% dostrzega potrzebę organizowania
większej ilości wycieczek i wyjazdów na basen.
Dyrektor i nauczyciele w dyskusji grupowej oraz w ankietach potwierdzili, że Koncepcja
Pracy Szkoły jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb, 54,5%, potwierdza,
że zdecydowanie uczestniczy w pracach nad analizą koncepcji pracy. Analizy działań z niej
wynikających dokonuje wspólnie z innymi nauczycielami np. w zespołach przedmiotowych.
Na początku roku szkolnego przeprowadzono analizę dokumentacji szkoły, z której
wyniknęła potrzeba opracowania Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki,
a w szczególności dokonania zmian w Statucie Szkoły. Analiza dokumentacji wykazała,
że Program Wychowawczy i Program Profilaktyki zostały uchwalone w porozumieniu z Radą
Rodziców. Dokonano także modyfikacji Statutu Szkoły, która została przyjęta Uchwałą
Rady Pedagogicznej nr 10/10/11. Na podstawie Koncepcji Pracy Szkoły opracowano Plan
Pracy Szkoły. Z danych statystycznych wynika, że rodzice w większości nie widzą potrzeby
wprowadzania zmian w działaniach podejmowanych przez placówkę. Po przeanalizowaniu
ankiet, przeprowadzonych wśród rodziców, dokonano modyfikacji regulaminu dyżurów
nauczycielskich na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 10 maja 2011r.
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Wnioski:
1. Koncepcja Pracy Szkoły jest spójna z wypracowanymi dokumentami
oraz z oczekiwaniami nauczycieli i rodziców.
2. Działania szkoły (zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania, współpraca
ze środowiskiem lokalnym, pozyskiwanie środków na doposażenie szkoły)

3.
4.

5.
6.
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wynikające z Koncepcji Pracy Szkoły są trafnie zaplanowane i na bieżąco
realizowane.
Podejmowane działania przyczyniają się do poprawy efektów kształcenia, wzbogacają
bazę szkoły i promują placówkę w środowisku lokalnym.
Zdaniem rodziców baza dydaktyczna szkoły nie jest wystarczająca (wskazują na brak
sali gimnastycznej). W opinii Rady Pedagogicznej szkoła pozyskuje fundusze
na wzbogacenie bazy szkoły i poprawę warunków lokalowych współpracując
z różnymi instytucjami.
Szkoła podejmuje działania adekwatne do własnych możliwości.
Podejmowane przez szkołę działania są skuteczne, gdyż pozwalają na realizację zadań
wynikających z Koncepcji Pracy Szkoły.

Rekomendacje
Działania, jakie należy podjąć w związku z przeprowadzoną ewaluacją:
1. Zmodyfikować budowę Rocznego Planu Pracy Szkoły dostosowując ją do obszarów
Koncepcji Pracy Szkoły zgodnie z rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym.
2. Nadal pozyskiwać fundusze na wzbogacenie bazy dydaktycznej i poprawę warunków
lokalowych.
3. Należy przeanalizować i zaplanować działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa
uczniów na przerwach.

