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SPRAWOZDANIE ZESPÓŁU ds. EWALUACJI                                                                 

DZIAŁALNOŚCI  OŚRODKA 

Zespół ds. ewaluacji działalności edukacyjnej Ośrodka w  roku szkolnym 2013/2014  odbył 

dwa spotkania grupowe oraz szereg spotkań roboczych w zawężonym składzie,                w wyniku 

czego opracował  plan ewaluacji pracy dydaktycznej Ośrodka oraz  narzędzia badawcze.  

Opracowany plan został zatwierdzony do realizacji przez dyrektora  placówki   mgr Urszulę Gurbę. 

Po akceptacji planu , w grudniu 2013r.  przeprowadzono badanie wytypowanego obszaru. 

1 .cel ewaluacji:    Stwierdzić czy pracownicy pedagogiczni zapoznali się z obowiązującymi w 

Ośrodku instrukcjami, regulaminami, kodeksem etyki oraz statutem Ośrodka.  

2. odbiorcy:  nauczyciele 

3. wykonawcy ewaluacji:    KC, IC, DO, AS  

 

Wyniki szczegółowe na podstawie analizy 101 ankiet. 

 liczba odp. 
„tak”   -   % 

liczba odp. 
 „nie”  -    % 

brak 
odp.      -     %    

1.Czy zapoznała się Pani/Pan z:  
Statutem SOSW CA i CR 94     93%  7      6,9%        0 
Regulaminem Rady Pedagogicznej 96    95% 5    4,9%        0 
Regulaminem Pracy 76     75,2% 19    18,8% 6      5,9% 
Regulaminem Wynagradzania Pracowników Samorządowych 54     53,4% 40    39,6% 7    6,9% 
Instrukcją o ochronie danych osobowych 84    83,1% 12    11,8% 5    4,9% 
Wewnątrzszkolnym systemem oceniania 87    86,1% 8    7,9%   6      5,9% 
Regulaminem przyjmowania do pracy w SOSW CA i CR 64    63,3% 35    34,6% 2    1,9% 
Instrukcją obiegu dokumentów 67    66,3% 28    27,7%   6      5,9% 
Regulaminem funkcjonowania grup wychowawczych 60    59,4% 28    27,7%   6      5,9% 
Regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych                           79    78,2% 20    19,8% 2    1,9% 
Regulaminem organizacji balu karnawałowego/dyskoteki 69    68,3% 28    27,7% 4    3,9% 
Regulaminem organizacji wycieczek szkolnych 92     91%    6      

5,9% 
3    2,9% 

Regulaminem zachowania w internacie 53    52,4% 41    40,5% 7    6,9% 
Procedurą samodzielnego wyjazdu i wyjścia wychowanków z Ośrodka 74    73,2% 21    20,7% 6    5,9% 
Zasadami działania Zespołu wczesnego wspomagania rozwoju 57     56,4% 39    38,6% 5     4,9% 
Kodeksem etyki pracowników SOSW CA i CR 76    75,2% 22    21,7% 3    2,9% 
Regulaminem przyznawania nagród dyrektora dla pracowników 72    71,2% 26    25,7% 3    2,9% 

4.metody badawcze: ankieta 

5. ramy czasowe: grudzień 2013r. 

6.raport, upowszechnienie wyników:  Przedstawienie raportu dyrekcji i Radzie Pedagogicznej. 

                                                Dołączenie raportu do sprawozdania z posiedzenia Rady Pedagogicznej. 
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pedagogicznych 

Regulaminem nauczycielskich zastępstw doraźnych  

 
86    85,1% 12    11,8% 3    2,9% 

2.Czy napotykała Pan/Pani na utrudnienia w dostępie do w/w 

dokumentów? 

  

28   27,7% 
 

67   66,3% 
 

  6     5,9% 

Jeśli TAK, to jakie?       

- nieobecność w pracy z powodu L4 ; 

- niewiele dokumentów dostępnych na stronie www. Centrum;  11 osób 

- kopie papierowe często niedostępne w sekretariacie; wypożyczone przez innego n-la ; 3 osoby 

- tylko jedna kopia papierowa w sekretariacie; 2 osoby 

- brak niektórych dokumentów w wersji papierowej; 2 osoby 

-- brak niektórych dokumentów; 5 osób 

- brak bezpośredniego dostępu do wszystkich dokumentów formie elektronicznej; 2osoby 

- wolałbym więcej w wersji elektronicznej; 

- wolałabym wersje elektroniczne, zamiast papierowej kopii, by móc je przeczytać kilkukrotnie; 

- nie znalazłam ich na stronie internetowej; 

- łatwiej zapoznawać się z dokumentami w domu, niż w pracy; wersje na www byłyby pomocne; 

- brak przerw uniemożliwia dotarcie do dokumentów,  ich znalezienie i wypożyczenie; często nie mam nawet kiedy  

skorzystać z wc, „ciągle w biegu”; 

-brak określenia rodzaju utrudnień; 1 osoba 

-nie wszystkie dokumenty są w segregatorach: 2 osoby. 

 

 
 

 
 

 
 

 

3.Czy uważa Pan/Pani że w/w dokumenty zapewniają właściwe 

funkcjonowanie Ośrodka? 
69   68,3% 9   8,9% Brak/Nie mam 

zdania 

24    
23,7% 

Jeżeli NIE, to który dokument nie zapewnia właściwego funkcjonowania Ośrodka   i w jakim zakresie? 

- na początkowym etapie funkcjonowania tych dokumentów trudno wyrokować o ich całkowitej przydatności. 

Ewentualne problemy i nieścisłości wyłonią się w trakcie działania. 

- nie przeczytałam wszystkiego, wiec nie mogę się adekwatnie wypowiedzieć; 

- nie; jeśli pracownik się nie liczy dla pracodawcy, to dokumenty nic tu nie pomogą; 

- potrzebuję powtórnego przeczytania, by wskazać rzeczy, które były dla mnie mniej spójne; 

- uwagi formalne: Reg. Rady ped. literówka, pkt 17, Reg. Org. Balu – dotyczy tylko Spadochroniarzy, w pkt 17 błąd 

ortograficzny; 

-  kodeks etyki – zasady postępowania §4 pkt 3 „dobro pracownika przedkładać nad dobro placówki”- to chyba 

skopiowane z innej epoki? ; 

- zasady działania zespołu WWRD  nie uwzględniają zmian, które wyniknęły z  połączenia placówek; 

- większość dokumentów ma w miarę przejrzysty i czytelny format dotyczący szczegółów funkcjonowania ośrodka 

- powinny zapewnić właściwe funkcjonowanie; 

- niezgodność z realiami; dzienniki na Szopkarzy nie znajdują się w zamkniętej szafie w pokoju nauczycielskim; 

-przyznawanie nagród dyrektora jest uznaniowe, żaden regulamin tego nie zmieni; 

- ocenianie uczniów: 

- pobyt uczniów w internacie, na wycieczce: 

- oceniania nauczycieli i przyznawania nagród; 

-podejmowania decyzji przez rady pedagogiczne; 

-prowadzenia dokumentacji pracownika; 

- po co opracowany jest Kodeks etyki – cała pragmatyka zawarta jest w Karcie Nauczyciela; 

- brak wyjaśnienia – 2 osoby. 

 

4.Czy przed zatwierdzaniem w/w dokumentów przez Radę 

Pedagogiczną zgłaszała Pani/Pan  uwagi lub  propozycje ich 

modyfikacji? 

28    27,7% 64    63,3% 8     7,9% 



3 
 

 

Jeżeli TAK, to czy Pani/Pana uwagi wpłynęły na modyfikację dokumentów? 

13  osób (46,4% spośród tych, którzy odpowiedzieli TAK)  –wniesione uwagi wpłynęły na modyfikację dokumentów 

Analiza wyników: 

 Z każdym z wymienionych dokumentów zapoznała się więcej niż połowa badanych 

pracowników pedagogicznych. Najmniej osób (52,4% ) zapoznało się z „Regulaminem zachowania 

w internacie”, a najwięcej (95%) z „Regulaminem Rady Pedagogicznej”.  

 66,3% badanych nie napotkało na utrudnienia w dostępie do  w/w dokumentów, 27,7% 

deklaruje, że z różnych przyczyn nie mogło zapoznać się ze wszystkimi dokumentami. 

Według 68,3% respondentów dokumenty te zapewnią właściwe funkcjonowanie Ośrodka. 

Przeciwnego zdania jest 8,9%, a 23,7% nie ma zdania na ten temat. 

           Przed zatwierdzaniem w/w dokumentów przez Radę Pedagogiczną 27,7% ankietowanych 

osób zgłaszało do nich  uwagi lub  propozycje ich modyfikacji. Z tej liczby 46,4% osób 

zgłaszających uwagi, podaje, że zostały one uwzględnione w dalszym procesie redagowania 

dokumentów. 63,3% respondentów  nie zgłaszało uwag i propozycji modyfikacji. 

Wnioski: 

1. Część odpowiedzi negatywnych w zakresie punktu 1 wynika z tego, że nie wszystkie 

dokumenty były dostępne od pierwszego dnia przeprowadzanego badania.  Osoby, które od 

razu wypełniły ankietę, nie miały możliwości zapoznania się z „Regulaminem pracy” oraz 

„Regulaminem Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych”. 

2. Sprawdzić kompletność dokumentów na stronie internetowej. Na bieżąco dokonywać 

poprawek i modyfikacji. 

3. Więcej niż połowa badanych osób zapoznała się ze wszystkimi dokumentami. Jednak stopień 

zaznajomienia się z nimi jest bardzo zróżnicowany. Propozycja Zespołu naprawy sytuacji - 

zarządzeniem dyrektora Ośrodka zobligować pracowników do  zapoznania się ze wszystkimi 

obowiązującymi dokumentami. 

Ustalenia z dyrekcją Ośrodka – pracownicy pedagogiczni do końca roku szkolnego, mają czas 

na dokładne zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami oraz zgłaszanie poprawek i 

propozycji modyfikacji dokumentów. Na początku roku szkolnego 2014/2015 zostanie 

przeprowadzone ponowne badanie tego samego obszaru. 

 

 

 

                                                           Kinga Czaderska 


