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ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 
 w roku szkolnym 2017/2018 

 

Przedmiot ewaluacji - wymaganie 4. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 
 
Cel ewaluacji wewnętrznej: 
- Analiza działań wychowawczych służących eliminowaniu zagrożeń i wzmacnianiu właściwych zachowań i ocena ich skuteczności w szkole - bezpieczne 
korzystanie z Internetu, a w szczególności z mediów społecznościowych oraz zapobieganie uzależnieniom. 
 

Przedmiot ewaluacji - wymaganie 5. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej 
sytuacji. 
 
Cel ewaluacji wewnętrznej: 
- Analiza indywidualizacji procesu edukacji w odniesieniu do potrzeb uczniów oraz diagnoza efektywności świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Zagadnienia do ewaluacji wewnętrznej: 
 
1. Diagnoza kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych. Określenie potrzeb 

nauczycieli i uczniów w zakresie doskonalenia tej umiejętności.  
 

2. Ocena wychowawczej roli szkoły „Ocena skuteczności działań szkoły w zakresie zapobiegania uzależnieniom – ocena podejmowanych działań 
wychowawczych, profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych w celu wzmacniania czynników chroniących i obniżania czynników ryzyka 
zagrożenia uzależnieniami”. 

 
3. Diagnoza efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole – diagnoza na potrzeby ewaluacji „Systemu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w szkole.” 
 

 

 

 

 

 



1. Problem badawczy:    Diagnoza kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych. 
Bezpieczeństwo w Internecie. 

Określenie potrzeb nauczycieli i uczniów w zakresie doskonalenia tej umiejętności. 

Kryteria 
aksjologiczne 

Pytania kluczowe Wskaźniki sukcesu Narzędzia badawcze Grupa badawcza Osoby odpowiedzialne 

bezpieczeństwo 
 

użyteczność 
 

spójność 
 

celowość 
 

wzajemność 
korzyści 

 
satysfakcja 

ucznia, 
nauczyciela, 

rodzica 
 

bezpieczeństwo 

1. Jakie niezbędne kompetencje 
informatyczne posiadają nauczyciele? 

2. Jaki jest poziom aktywności uczniów 
i nauczycieli w korzystaniu z portali 
społecznościowych ( blogów, 
facebooka, twittera, komunikacji 
online, etc)? 

3. Czy uczniowie i nauczyciele znają 
zasady bezpiecznego korzystania 
z zasobów internetowych? 

4. Jakie sposoby ochrony wizerunku np. 
na Facebooku są możliwe do 
stosowania i jakie wykorzystują 
respondenci?  

5. Czy respondenci znają i wykorzystują 
sposoby zabezpieczeń ochrony 
danych osobowych i ochrony 
prywatności? 

6.  Czy pojęcie „uzależnienia od 
komputera” dotyczy uczniów 
i nauczycieli? 

7.  Co chcieliby uczniowie wiedzieć 
o bezpieczeństwie w sieci? 

1. Nauczyciele posiadają niezbędne 
kompetencje informatyczne. 

2. Uczniowie używają mediów 
społecznościowych do komunikacji, 
poprawy swojego funkcjonowania np. 
nauki, wiedzy. 

3. Uczniowie i nauczyciele znają zasady 
bezpiecznego korzystania z zasobów 
internetowych. 

4. Nauczyciele i uczniowie ze zrozumieniem 
i w sposób krytyczny odbierają treści 
pozyskane z zasobów internetowych. 

5. Respondenci potrafią chronić swoją 
prywatność, wizerunek  i dane osobowe 
poprzez wykorzystywanie właściwego 
oprogramowania, korzystania z polityki 
bezpieczeństwa, ograniczania dostępu 
do portali osobom nieznanym.- i inny. 

6. Komunikacja i kontakty rówieśnicze typu 
online nie zastępują kontaktów offline. 

7.  Absolwenci szkoły są dobrze 
przygotowani do życia w społeczeństwie 
informacyjnym. 

Kwestionariusz 
ankiety dla 
nauczycieli 
 
Kwestionariusz 
ankiety 
dla uczniów  
 
Analiza 
dokumentów- 
dzienniki lekcyjne 
 
wywiad z 
pedagogiem i 
psychologiem 

50 % losowo 
wybranych 
uczniów klas 
najstarszych 
w szkole 

 
100% nauczycieli 

Zespół ewaluacyjny: 
 
A. Forfa 
A. Wasyluk 
R. Słabek-Wierzbicka 



2. Problem badawczy:   Ocena wychowawczej roli szkoły. „Ocena skuteczności działań szkoły w zakresie zapobiegania uzależnieniom 
– ocena podejmowanych działań wychowawczych, profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych 

w celu wzmacniania czynników chroniących i obniżania czynników ryzyka zagrożenia uzależnieniami”. 

Kryteria 
aksjologiczne 

Pytania kluczowe Wskaźniki sukcesu Narzędzia badawcze Grupa badawcza Osoby odpowiedzialne 

systematyczność 
 

wzajemna 
korzyść 

 
kompleksowość 

 
satysfakcja 

ucznia, 
nauczyciela, 

rodzica 
 

bezpieczeństwo 

1. Czy Program wychowawczo-
profilaktyczny jest znany uczniom i 
nauczycielom? 

2. Jaka jest ocena działań 
wychowawczych podejmowanych w 
szkole , ich atrakcyjność i 
efektywność? 

3. Jakie działania zapobiegające 
uzależnieniom prowadzi szkoła? 

4. Jaka jest skuteczność działań 
zapobiegających uzależnieniom 
prowadzonych przez szkołę? 

5. W jakim stopniu młodzież jest 
świadoma wpływu uzależnień na 
ich zdrowie i bezpieczeństwo? 

6. Czy w szkole rozpoznaje się 
zagrożenia i uzależnienia wśród 
uczniów? 

7. Czy podejmowane działania 
zmierzają do poprawy 
bezpieczeństwa? 

1. Uczniowie i rodzice znają treść Programu 
wychowawczo-profilaktycznego i 
angażują się w realizacje wielu 
zagadnień. 

2. Program wychowawczo-profilaktyczny 
został wspólnie opracowany z rodzicami 
na podstawie wyników diagnozy 
czynników chroniących i czynników 
ryzyka. 

3. Uczniowie dobrze i bezpiecznie czują się 
w szkole. 

4. Programy realizowane w ramach 
działalności wychowawczej były 
atrakcyjne i ciekawe. 

5. Młodzież jest świadoma wpływu 
uzależnień na ich zdrowie i 
bezpieczeństwo. 

6. W szkole rozpoznaje się zagrożenia i 
uzależnienia wśród uczniów. 

7. Podejmowane działania w szkole 
zmierzają do poprawy 
bezpieczeństwa. 

Kwestionariusz 
ankiety dla 
nauczycieli 
 
Kwestionariusz 
ankiety 
dla uczniów 
 
Kwestionariusz 
ankiety dla  
rodziców  
 
 
Wywiad z 
dyrektorem 

50 % losowo 
wybranych 
rodziców i 
uczniów klas 
najstarszych w 
szkole 

 
100% nauczycieli 

Zespół ewaluacyjny: 
 
A. Forfa 
A. Wasyluk 
R. Słabek-Wierzbicka 



3.  Problem badawczy:   Diagnoza efektywności świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
– diagnoza przeprowadzona na potrzeby ewaluacji „Systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole”. 

Kryteria 
aksjologiczne 

Pytania kluczowe Wskaźniki sukcesu Narzędzia badawcze Grupa badawcza Osoby odpowiedzialne 

użyteczność 
 

czytelność 
 

skuteczność 
 

podmiotowość 
jednostki 

1. Czy nauczyciele znają nowe zasady 
organizacji i świadczenia PPP 
określone w przepisach i 
wewnątrzszkolnej procedurze 
organizacji pomocy PPP? 

2. Czy wszyscy uczniowie, w ocenie 
nauczycieli, otrzymali wsparcie w 
szkole? 

3. Jakie formy pomocy były wykorzysty-
wane w pracy z uczniami posiadają-
cymi opinię i orzeczenia PPP? 

4. Czy organizowane formy 
doskonalenia nauczycieli w zakresie 
pracy z uczniem z dysfunkcjami były 
skuteczne? 

5. W jaki sposób wychowawcy klas jako 
koordynatorzy PPP właściwie 
realizowali obowiązki w zakresie: 

a) informowania nauczycieli o 
potrzebach swoich wychowanków, 

b) skutecznie integrowali zespół 
uczących nauczycieli w procesie 
wspierania uczniów, 

1. Nauczyciele zostali zapoznani z 
Procedurą organizacji i udzielania 
pomocy pp. i przestrzegają zasad 
określonych w wewnętrznej procedurze 
organizacji PPP. 

2. Każdy uczeń wymagający pomocy PP 
otrzymał ją. 

3. Nauczyciele pracowali zespołowo 
podczas opracowywania programów 
pomocy, oceny efektywności PP, IPET-
ów oraz korzystali ze wsparcia Poradni 
P-P, organu prowadzącego  oraz innych 
organizacji wspierających rodzinę, dzieci 
i młodzież. 

4. Zorganizowane formy doskonalenia były 
użyteczne dla doskonalenia umiejętności 
w pracy z uczniami z dysfunkcjami. 

5. Uczniowie otrzymujący pomoc PP 
wykazywali poprawę w nauce, 
pokonywaniu trudności i integracji w 
klasie. 

6. Każdy nauczyciel dostosował wymagania 
edukacyjne zgodnie z zaleceniami 
Poradni P-P. 

Kwestionariusz 
ankiety dla 
nauczycieli 
 
Wywiad z 
pedagogiem 
 
Analiza dokumentów 
– dzienniki 
wychowawcy lub 
organizacji pomocy 
PP w klasie, 
dzienniki nauczania 
indywidualnego,  
IPET-y 

100 % 
nauczycieli  

Zespół ewaluacyjny: 
 
S. Gogolewska 
M. Chmielewska 



c) zwoływali zespoły wychowawcze 
celem opracowania zasad pracy z 
uczniem objętym pomocą PP? 

6. W jakim stopniu, w ocenie 
nauczycieli, pomoc PPP była 
efektywna? 

7. Nauczyciele w formie „wolontariatu” 
pracowali z uczniami mającymi trudności 
w nauce. 

 


