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Sprawozdanie z pracy zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej –  

rok szkolny 2018/2019 

 

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 

GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH 

W SZCZECINKU 

 

 

 

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej: 

 

  Wychowanie do wartości – kształtowanie postawy patriotycznej uczniów” – działania 

wychowawczo- profilaktyczne szkoły. 

 

- szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju  

 

 

Termin przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej:  wrzesieo 2018, czerwiec 2019 r. 
Odpowiedzialni: dyrektor, koordynator ds. ewaluacji wewnętrznej, członkowie zespołów   

Zadania Dyrektora Szkoły 

1. Wybór obszaru ewaluacji po konsultacji z Radą Pedagogiczną sierpieo  

2. Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego ze wskazaniem 
przedmiotu ewaluacji 

wrzesieo  

3. Wybór członków zespołu ewaluacyjnego i jego przewodniczącego wrzesieo  

4. Wyznaczenie terminu zakooczenia prac nad ewaluacją 
wewnętrzną 

wrzesieo  

5. Nadzór nad procesami ewaluacyjnymi cały rok szkolny 

Zadania zespołu ewaluacyjnego 
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1. Przygotowanie projektu ewaluacji i przedstawienie go 
Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej  

 Określenie zasad pracy zespołu i zakresu 
odpowiedzialności członków zespołu 

 Określenie harmonogramu prac zespołu 

 Wybór pytao kluczowych 

 Określenie kryteriów sukcesu 

 Określenie kryterium doboru respondentów 

 Ustalenie źródeł i rodzajów informacji 

październik  

2. Opracowanie narzędzi badawczych listopad  

Zadania Rady Pedagogicznej 

1. Konsultacja wyboru obszaru ewaluacji sierpieo  

2. Współdziałanie z zespołem ewaluacyjnym  cały rok  

 

 

Wymaganie  

  

 

Przedmiot ewaluacji:  

  Wychowanie do wartości – kształtowanie postawy patriotycznej uczniów” – działania 

wychowawczo- profilaktyczne szkoły. 

 

 

1. Cele ewaluacji. 

Ewaluacja patriotyczna realizowana w roku szkolnym 2018/2019 ma na celu sprawdzenie wśród 

uczniów poczucia przynależności narodowej, regionalnej, szkolnej w oparciu o Program 

Wychowawczy Szkoły oraz wnioski z realizacji programu „ Szkoła młodych patriotów”. Podjęte 

działania pozwolą na przybliżenie stopnia realizowanych treści patriotycznych, promowania 

odpowiednich postaw zwiększających świadomość narodową oraz pobudzania szacunku wobec 

tradycji  

2. Przedmiot ewaluacji.  

Ocena i doskonalenie działań podejmowanych przez szkołę ( tradycje, historia i symbole narodowe) 
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3. Opis ewaluacji.  

     Informacje o normach zachowań patriotycznych wyszczególniono na podstawie dokumentów 

szkolnych, takich jak Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły i Wewnątrzszkolny System 

Oceniania. Zwrócono uwagę na treści tematyczne realizowane podczas lekcji języka polskiego, 

historii 

Pytania kluczowe (badawcze): 
1.W jaki sposób szkołą pozyskuje informacje na temat podejmowanych działań ? 

2.Na ile podejmowane działania prowadzone są w sposób systemowy ? 

3.W jakim zakresie szkoła współpracuje z rodzicami na rzecz kształtowania postaw ? 

4.Jakie metody i formy pracy stosują nauczyciele ? 

 

Kryteria ewaluacji: 
1.Szkoła podejmuje systematyczne działania na rzecz kształtowania postaw patriotycznych. 

2.Szkoła systematycznie uczestniczy w ważnych lokalnych wydarzeniach. 

3.Szkołą systematycznie organizuje uroczystości związane z tradycjami i ważnymi świętami 

państwowymi i lokalnymi. 

4.Szkołą promuje w środowisku lokalnym podejmowane działania. 

5.Działania szkoły sprzyjają utrwalaniu postawy odpowiedzialności i szacunku do własnego 

regionu/kraju. 

 

Opis danych i ich zbierania:  

W pierwszej fazie ewaluacji wewnętrznej opracowano metody badawcze i dokonano analizy  

dokumentacji nauczycieli, następnie  przeprowadzono wywiad z nauczycielami uczącymi w oraz 

rozmowę z dyrektorem szkoły, analiza dokumentów szkolnych, sprawozdanie z realizacji programu 

„Szkoła młodych patriotów”    

 

   W związku z  100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, MEN ogłosiło  „Rok 

2018 rokiem dla Niepodległej”. 

       W związku z tym Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu „Szkoła młodych 

patriotów” organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Celem konkursu 

było krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii prawa i 

narodu polskiego. Zwieńczeniem realizacji poszczególnych zadań było otrzymanie przez naszą 

szkołę certyfikatu „SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW” 

Zadanie 2. 

http://szkola-patriotow.pl/szkola/konkurs/szkola-mlodych-patriotow-v-edycja/
http://szkola-patriotow.pl/szkola/konkurs/szkola-mlodych-patriotow-v-edycja/
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Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości 

   Zostały przeprowadzone lekcje o tematyce patriotycznej (wykorzystano materiały uzyskane od 

organizatora). Ogłoszono konkurs na wykonanie  plakatu „100 rocznica odzyskania przez Polskę 

niepodległości”. 

Wnioski:                                   

  

 

1. Normy zachowań patriotycznych zawarte są w Statucie Szkoły, Programie Wychowawczym 

Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania 

2. Plany pracy wychowawczej realizowane przez wychowawcę klasy zawiera treści 

patriotyczne 

3. Nauczyciele podejmują działania wychowawcze mające na celu wzmocnienie właściwych 

postaw patriotycznych. Podczas lekcji uczniowie zaznajamiani są z niezbędną wiedzą z 

zakresu patriotyzmu i wykorzystywaniu jej w praktyce poprzez udział w uroczystościach o 

charakterze patriotycznym. 

4. Nauczyciele tłumaczą uczniom, czym jest postawa patriotyczna, wskazują właściwe 

zachowania 

5. Działania wychowawcze podejmowane przez nauczycieli są  spójne – sprzyjają 

kształtowaniu postaw społecznych  i wychowują do wartości. 

 

 

   

 Rekomendacje: 

1. Należy stale uświadamiać uczniom jak ważne jest poszanowanie symboli narodowych, 

pamięć o bohaterach narodowych i miejscach pamięci narodowej 

2. Zaleca się wdrażać uczniów do samooceny i samokontroli zachowania podczas 

uroczystości patriotycznych oraz w miejscach pamięci narodowej.  

 

 

 

 

Wymaganie  

  

 

Przedmiot ewaluacji:  

1. Współpraca szkoły  ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój 

 

I. Charakterystyka wymagania: 
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A. Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego 

i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. 

  

B. Szkoła  w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, 

współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.  

 

C. Współpraca szkoły  ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój.  

D. Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym 

wpływa korzystnie na rozwój uczniów. 

 
 

 

II. Co mieści się w wymaganiu? 

1) Kontekst środowiskowy szkoły. 

2) Jak stwarza się przestrzeń do wymiany obopólnej służącej rozwojowi, np. czy nauka 

pewnych zachowań i postaw w szkole ma swoją kontynuację w środowisku lokalnym? 

3) Zdefiniowanie potencjału szkoły i otaczających ją podmiotów oraz ustalenie , jakie są 

możliwości właściwego wykorzystania tego potencjału dla dobra obu stron.  

4) Kulturotwórcza i animacyjna rola szkoły w środowisku lokalnym. 

III. Pytania badawcze (kluczowe): 

 

 Czy  najważniejsze potrzeby szkoły i   środowiska lokalnego  są badane, rozpoznawane i 

zaspokajane ? 

 

 Czy działania podejmowane  przez szkołę  w celu zaspokojenia potrzeb własnych i 

społeczności  wykorzystują  zasoby własne i środowiska lokalnego ? 

 

 Czy podejmowane przez szkołę działania służą zaspokajaniu potrzeb własnych i środowiska 

na rzecz wzajemnego rozwoju? 

 

   

1. Odpowiedzi na pytania kluczowe: 

 Działania podejmowane przez szkołę w celu zaspokajania potrzeb własnych i społeczności 

wykorzystują zasoby własne i środowiska lokalnego.  

 Szkoła podejmuje także działania o charakterze pomocowym dla uczniów mających 

trudności              w nauce, dla rodzin o niskim statusie społecznym, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.  

 

2. Wnioski i rekomendacje: 

 

 Współpraca z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym jest uzasadniona i 

potrzebna 
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1.  

 


