
Ewaluacja zewnętrzna, czyli jak oceniono pracę 
 Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu  

 
Wszystkim zainteresowanym przedstawiamy wyniki ewaluacji zewnętrznej, która odbyła się w naszej szkole  
w dniach od 29 maja 2013 r. do 10 czerwca 2013 r. Przeprowadzona została przez zespół wizytatorów  
ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Lublinie. Nasza szkoła uzyskała wspaniałe oceny: na 10 poziomów 
badania otrzymaliśmy: 
-  7 literek A, co oznacza bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę; 
-  3 literki  B, co oznacza  wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.  
 
Wymaganie Poziom spełniania wymagania 
Obszar: Procesy  
Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy A 
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy 
programowej 

A 

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany B 
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania 
nauczycieli 

A 

Kształtuje się postawy uczniów A 
Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans 
edukacyjnych 

A 

Obszar: Środowisko  
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz 
wzajemnego rozwoju 

A 

Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów B 
Promowana jest wartość edukacji A 
Rodzice są partnerami szkoły B 
 
 
Ewaluacja to pewna forma kontroli polegająca na zbieraniu i analizowaniu informacji: 
 

� o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 
szkoły lub placówki odzwierciedlonych w umiejętnościach, zrachowaniach, postawach, działaniach 
uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach, 

� o procesach zachodzących w szkole lub placówce a decydujących o sposobie funkcjonowania, 
charakterze szkoły i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów,  

� o funkcjonowaniu szkoły lub placówki  w środowisku lokalnym, w szczególności  w zakresie współpracy 
z rodzicami uczniów, 

� o zarządzaniu szkołą lub placówką.  
 

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań 
zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r.  
w sprawie nadzoru pedagogicznego. 
 
Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: 
Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę. 
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę. 
Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę. 
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. 
Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. 
 
„W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w szkole 
nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli samorządu lokalnego. 
Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), 
jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych.(...) 
 
Wnioski z ewaluacji przeprowadzonej w naszej szkole: 
1. Cała społeczność szkolna utożsamia się z założeniami koncepcji pracy szkoły. Działania upowszechniające  
i realizujące jej założenia są corocznie modyfikowane oraz dostosowywane do potrzeb wynikających z wniosków 
po przeprowadzonych analizach. 



2. Oferta edukacyjna szkoły opiera się na obowiązującej podstawie programowej kształcenia ogólnego, 
kształtuje kompetencje przydatne na rynku pracy oraz jest zgodna z potrzebami uczniów i rodziców. 
Jest systematycznie modyfikowana w celu umożliwienia pełniejszego rozwoju uczniów o dodatkowe zajęcia,  
koła zainteresowań, rozwiązania nowatorskie polegające na wdrażaniu projektów i przedsięwzięć edukacyjnych 
oraz programów własnych nauczycieli. 
3. Nauczyciele realizując podstawę programową kształcenia ogólnego uwzględniają zalecane warunki i sposoby 
jej realizacji dla danego przedmiotu oraz stosują szereg różnorodnych metod sprzyjających uczeniu się. W szkole 
systematycznie monitoruje się osiągnięcia uczniów i wdraża wnioski z monitoringu. 
4. Nauczyciele współpracują i wspierają się w planowaniu, organizacji i realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, 
co sprawia, że procesy edukacyjne przebiegające w szkole są spójne i służą rozwojowi uczniów i nauczycieli.  
5. Szkoła realizując zadania wychowawcze zwraca uwagę na kształtowanie pożądanych postaw i nawyków.  
W celu zapewnienia spójności działań w tym zakresie, współpracuje w planowaniu i modyfikowaniu tych działań  
z uczniami i ich rodzicami. Uczeń w tej szkole czuje się traktowany w równy sposób z innymi uczniami. 
Rodzicom odpowiada sposób, w jaki szkoła wychowuje ich dziecko. 
6. Stosowane w szkole sposoby indywidualizacji w procesie nauczania oraz różnorodne działania wyrównujące  
i zwiększające szanse edukacyjne podejmowane we współpracy z partnerami szkoły przekładają się na poczucie 
sukcesu każdego ucznia oraz przekonanie dzieci, że nauczyciele wierzą w ich możliwości i pomogą im  
w trudnych sytuacjach. 
7. Szkoła wykorzystuje zasoby lokalnego środowiska, co sprzyja kształtowaniu postaw przydatnych w dalszej 
edukacji dzieci oraz służy promowaniu wartości edukacji. Różnorodne inicjatywy skierowane do środowiska 
lokalnego oraz współpraca z licznymi instytucjami w nim działającymi, wpływają korzystnie na doskonalenie  
i rozwijanie umiejętności uczniów oraz na zapewnianie im wszechstronnego rozwoju. 
8. Szkoła współpracuje z absolwentami na różnych płaszczyznach, a informacje o losach absolwentów 
wykorzystuje do motywowania uczniów w procesie nauczania i wychowania. Większość uczniów i ich rodziców 
ma poczucie, że absolwenci szkoły będą dobrze przygotowani do dalszej edukacji. 
9. Szkoła promuje wartość edukacji informując na szeroką skalę środowisko lokalne o swej ofercie edukacyjnej, 
podejmowanych działaniach i uzyskiwanych przez wychowanków osiągnięciach. 
10. Rodzice są partnerami szkoły, współpracują z dyrekcją i nauczycielami w procesie wychowawczym, aktywnie 
uczestniczą w życiu szkoły, dzięki czemu szkoła może liczyć na ich wsparcie organizacyjne i finansowe” .  
* (cytat z raportu przygotowanego przez wizytatorów Kuratorium O światy w Lublinie. Cały raport 
dostępny jest na stronie www.npseo.pl w zakładce „Raporty”) 
 


