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SPRAWOZDANIE ZESPÓŁU ds. EWALUACJI   DZIAŁALNOŚCI   

OŚRODKA 

Zespół ds. ewaluacji działalności edukacyjnej Ośrodka w składzie: w  roku szkolnym 

2014/2015 opracował  plan ewaluacji pracy dydaktycznej Ośrodka oraz  narzędzie badawcze.  

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

Po akceptacji planu, w grudniu 2014r.  przeprowadzono badanie wytypowanego obszaru. 

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

wyszczególnionymi dokumentami 

2. odbiorcy:  pracownicy pedagogiczni 

3. wykonawcy ewaluacji:    KC, DK, DO, AS, MS 

 

 

 

Wyniki szczegółowe na podstawie analizy 76  ankiet. 

 TAK NIE B rak odp. 

1. Czy zapoznała się Pani/Pan z:  %  %  % 

a) Statutem SOSW CA i CR 68 89,4 8 10,5 - - 

b) Regulaminem Rady Pedagogicznej 73 96 1 1,3 2 2,6 

c) Regulaminem Pracy 62 81,6 11 14,5 3 3,9 

d) Instrukcją o ochronie danych osobowych 54 71 21 27,6 1 1,3 

e) Regulaminem nauczycielskich zastępstw doraźnych 65 85,5 9 11,8 2 2,6 

f) Regulaminem organizacji wycieczek szkolnych 67 88,1 8 10,5 1 1,3 

g) Procedurą samodzielnego wyjazdu i wyjścia 
wychowanków z Ośrodka 

54 71 19 25 3 3,9 

h) Procedurą pełnienia dyżurów nauczycielskich 59 77,6 16 21 1 1,3 

i) Procedurą ewakuacji uczniów i pracowników 62 81,6 12 15,8 2 2,6 

j) Procedurą opieki nocnej 41 53,9 32 42,1 3 3,9 

k) Procedurą przekazywania dzieci 65 85,5 11 14,5 - - 

l) Procedurą postępowania w sytuacji samowolnego 52 68,4 19 25 5 6,6 

4.metody badawcze: ankieta 

5. ramy czasowe: grudzień 2014r 

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

Pedagogicznej. Dołączenie raportu do  sprawozdania z posiedzenia Rady Pedagogicznej. 
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opuszczenia SOSW przez ucznia 

m) Procedura postępowania nauczycieli w sytuacjach 
zagrożenia życia lub zdrowia wynikających z trudnych 
zachowań uczniów 

69 90,8 6 7,9 1 1,3 

n) Procedurą współpracy z rodzicami w czasie odbierania i 
przywożenia uczniów do SOSW 

59 77,6 12 15,8 5 6,6 

o) Procedurą postępowania nauczycieli i wychowawców w 
sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją 

49 64,5 22 28,9 5 6.6 

p) Procedura postępowania nauczycieli \wychowawców w 
przypadku zagrożenia zdrowia lub życia uczniów w 
wyniku wypadku, choroby, czynu karalnego 

62 81,6 11 14,5 3 3,9 

q) Procedurą dotyczącą prowadzenia dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej (dzienników lekcyjnych) 

73 96 3 3,9 - - 

r) Procedurą podawania leków 53 73,7 22 28,9 1 1,3 

s) Kodeksem etyki 48 63,1 19 25 9 11,8 

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

Jeżeli TAK, to na jakie? 
- dokumentów jest bardzo dużo; konieczne jest częste 
zaglądanie do nich, inaczej- nie pamięta się treści 
- procedur- c,d,s,e nie ma na stronie internetowej 

- większość dokumentów znajduje się w gabinecie dyrekcji na 

Szopkarzy; łatwiejszy dostęp do dokumentów byłby na stronie 

internetowej 

- nie wszystkie wymienione dokumenty znajdują się na stronie 

internetowej; z niektórymi, związanymi bezpośrednio z 

zakresem moich obowiązków się zapoznałam, ale nie 

pamiętam wszystkich szczegółów 

- procedura ewakuacji – uzupełnić na stronie int. dokument 

dot. Szopkarzy 

- procedura „p” ; zamieścić w niej punkt o wymaganiu od 

rodzica- zaświadczenia lekarskiego o zdolności do 

uczestnictwa w zajęciach (aby wyeliminować przypadki 

posyłania do szkoły chorych uczniów) 

- brak procedur i instrukcji na www: regulaminu pracy, 

kodeksu etyki, instrukcji o ochronie danych osobowych 

-zapisane w dokumentacji procedury często nie funkcjonują w 

życiu codziennym ośrodka (myślę o procedurze oznaczonej 

„m”   nauczyciel ma prawo wiedzieć o stanie zdrowia ucznia – 

w jakim jest stanie psycho-fizycznym 

-za dużo dokumentów, trudno wszystko zapamiętać 

-przyczyniają się do właściwego funkcjonowania, ale nie do 

końca je zapewniają 

-problem z dotarciem do dokumentów w związku z godzinami 

otwarcia biblioteki 

-wiele dokumentów, które przeczytałam mnie nie dotyczy 

11 14,5 54 71 11 14,5 
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-brak niektórych dokumentów na stronie internetowej 

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

Jeżeli NIE, to który dokument nie zapewnia właściwego 
funkcjonowania Ośrodka   i w jakim zakresie? 
- trudno przewidzieć wszystkie sytuacje, punkty do 

dopracowania pokażą się, gdy coś nie zadział 

51 67,1 3 3,9 22 28,9 

              

Z każdym z wymienionych dokumentów zapoznała się więcej niż połowa badanych 

pracowników pedagogicznych. Najmniej osób (53,9% ) zapoznało się z „Procedurą opieki nocnej”, 

a najwięcej (96%) z „Regulaminem Rady Pedagogicznej”.  28,9% negatywnych odpowiedzi 

dotyczących zapoznania się z „Procedurą podawania leków, może wynikać z faktu, że dokument 

pojawił się na stronie internetowej, już po rozpoczęciu badania. Natomiast 42,1% negatywnych 

odpowiedzi dotyczących zapoznania się z „Procedurą opieki nocnej” prawdopodobnie wynika z 

faktu, że nie dotyczy ona zdecydowanej większości  ankietowanych osób. 

 71% badanych nie napotkało na utrudnienia w dostępie do  w/w dokumentów, 14,5% 

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

podawaną przyczyną był brak na stronie internetowej Ośrodka), a 14,5% nie udzieliło odpowiedzi 

w tym zakresie. 

Według 67,1% respondentów dokumenty te zapewnią właściwe funkcjonowanie Ośrodka. 

Przeciwnego zdania jest 3,9%, a 28,9% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. 

 

Wnioski: 

1. Najdogodniejszą  formą zapoznawania się z dokumentami jest umieszczanie ich na stronie 

internetowej Ośrodka. 

2. Więcej niż połowa badanych osób zapoznała się ze wszystkimi dokumentami – średnia dla 

wszystkich dokumentów  wynosi :  odpowiedzi TAK  78,6%., NIE 18,1%, brak odpowiedzi 

3,11%.  

 


