RAPORT
Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej.
1. Cel ewaluacji
Zebranie informacji dotyczących rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
2. Cele szczegółowe
Zebranie informacji na temat:
 Poziomu kompetencji czytelniczych uczniów szkoły,
 Upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci,
 Zainteresowania czytelnictwem wśród dzieci,
 Poziomu czytania ze zrozumieniem,
 Działań podejmowanych przez nauczycieli w celu upowszechniania
czytelnictwa,
 Sposobów wykorzystania zasobów biblioteki w procesie edukacyjnym,
 Rozpoznawania zainteresowań czytelniczych dzieci.
3. Wymaganie:
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji czytelniczych oraz
upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

4. Pytania kluczowe:
 Jakie jest zainteresowanie czytelnictwem wśród dzieci?
 Jaki jest poziom techniki czytania wśród uczniów?
 Jaki jest poziom czytania ze zrozumieniem?
 Jakie działania podejmują nauczyciele, aby upowszechnić czytelnictwo?
 Czy rozpoznawane są zainteresowania i potrzeby czytelnicze dzieci?
 W jaki sposób wykorzystywane są zasoby biblioteki w procesie
edukacyjnym?
 Czy w szkole realizuje się treści podstawy programowej w zakresie rozwijania
kompetencji czytelniczych?
II. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji.
1. Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy w ramach wymagania objętych
ewaluacją.
Informacje pozyskano na podstawie ankiet skierowanych do nauczycieli, rodziców,
uczniów, wywiadu z bibliotekarką, przeglądu dokumentów szkolnych.
2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystywanych przy ewaluacji.

Metodami zbierania informacji były:
- ankieta,
- analiza dokumentacji szkolnej,
- analiza dokumentacji biblioteki szkolnej
Każda ankieta zawierała informację wstępną, wyjaśniającą jej cel, pytania były krótkie
i jasne.
Rodzaje zastosowanych pytań:
- pytania zamknięte jednokrotnego i wielokrotnego wyboru,
- pytania otwarte,
- pytania półotwarte
Formularze ankiet w załącznikach nr 1- 3
3. Harmonogram ewaluacji

Zadanie do wykonania

Termin wykonania

Odpowiedzialni za
przeprowadzenie ewaluacji oraz
zapisywanie wyników

Powołanie zespołu ds. ewaluacji

Do 1 września 2015

Dyrektor szkoły

Opracowanie projektu ewaluacji - ustalenie
proponowanego zestawu pytań kluczowych,

Do 30 września 2015

Dyrektor szkoły, nauczyciele
wchodzący w skład zespołu
d.s ewaluacji

Opracowanie metod badawczych szczegółowe opracowanie i przygotowanie
narzędzi badawczych

Do 31 października 2015

Powołany zespół ds. ewaluacji

Przeprowadzenie badań

Od 5 grudnia 2015r. do
31 stycznia 2016r.

Powołany zespół ds. ewaluacji

Techniczne opracowanie wyników badań analiza zebranych informacji

Od 1 lutego 2016 do
1 marca 2016 r.

Powołany zespół ds. ewaluacji

Przedstawienie wyników w zespole
i opracowanie wniosków w postaci słabych
i mocnych stron

do 31marca 2016r.

Powołany zespół ds. ewaluacji

Dyskusje nad zaprojektowaniem nowych

Od 1 kwietnia 2016 do

Powołany zespół ds. ewaluacji

rozwiązań

30 kwietnia 2016

Sprawozdania, podsumowania, pisanie
raportu

do 31 maja 2016r.

Dyrektor szkoły, liderzy zespołów
ds. ewaluacji

Przedstawienie raportu Radzie
Pedagogicznej

Do 24 czerwca 2016

Dyrektor szkoły

Rozpowszechnienie wyników raportu

Do15 września 2016

Dyrektor szkoły, nauczyciele
wchodzący w skład zespołu ds.
ewaluacji.

4. Zasady doboru próby badawczej.
Działania w zakresie doboru próby badawczej:
- możliwości dotarcia do osób,
- możliwości techniczne przeprowadzania badania,
- możliwości analizy zebranych danych.
5. Zasady doboru wymagania objętego ewaluacją.
Przy doborze wymagania uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w
podstawie programowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji
czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży kierowaliśmy się
chęcią zebrania informacji dotyczących rozwijania kompetencji czytelniczych oraz
upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
III. Prezentacja danych.
1. Jakie dane uzyskaliśmy w wyniku ewaluacji?
Dane w załącznikach nr 4 – 6.
2. W jakich warunkach odbywało się zbieranie danych i jaki to miało wpływ na
uzyskane wyniki?
Zbieranie danych miało miejsce poprzez rozdanie ankiet rodzicom podczas zebrania
i spotkania z wychowawcą klasy, który wyjaśnił cel i sposób wypełniana ankiet. Ankiety były
anonimowe. Nie było trudności ze zwrotem wypełnionych ankiet. Uczniowie wypełniali
ankiety podczas lekcji wychowawczych po uprzednim wyjaśnieniu celu i sposobu
wypełniania ankiet przez wychowawcę. Nauczyciele otrzymali ankiety do domu. W
wyznaczonym terminie należało zwrócić wypełnione formularze liderowi zespołu.

IV. Analiza ilościowa i jakościowa wyników ewaluacji wewnętrznej w odniesieniu
do ustalonych kryteriów ewaluacyjnych.
Analiza ilościowa i jakościowa znajduje się w załącznikach nr 4– 6.
V. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.
1. Prezentacja mocnych i słabych stron
Mocne strony

Słabe strony

Wszyscy uczniowie mają w domu własne
książki

Czytanie książek jest mało lubiana formą
spędzania czasu wolnego

W każdym domu są książki

Połowa uczniów nie lubi czytać książek

Uczniowie czytają inne książki niż lektury

40% uczniów ma 10 lub mniej własnych
książek

Bogaty wybór książek w bibliotece

Połowa uczniów nie czyta czasopism

Uczniowie są zachęcani w szkole do
czytania

Czasopisma dla dzieci i młodzieży czyta
tylko 14 uczniów na 50 ankietowanych

Wzrost czytelnictwa dzięki konkursowi
„Czytelnik miesiąca”

Mała ilość konkursów związanych z
czytaniem książek

Nauczyciele wykorzystują w procesie
edukacyjnym zasoby biblioteki

30% uczniów nie jest zachęcanych w domu
do czytania

Rodzice wspólnie z dzieckiem czytają
książki

Przeciętne zainteresowanie uczniów
czytelnictwem (wg nauczycieli)

Rozpoznawane są zainteresowania i
potrzeby czytelnicze uczniów

Rodzice rzadko kupują dzieciom książki

Systematyczne bogacenie księgozbioru w
bibliotece szkolnej

Brak motywowania do czytania na lekcjach
innych niż j. polski i godziny z
wychowawcą

W szkole analizuje się stan czytelnictwa

Niski poziom techniki czytania wśród
uczniów

Wszyscy uczniowie korzystają z biblioteki
szkolnej
Wspólne czytanie z dziećmi w szkole i w
domu

Utrzymująca się mała ilość wypożyczonych
książek w kl.VI
Zbyt niska ilość działań
upowszechniających czytelnictwo wśród
dzieci
Rodzice kupują dzieciom książki przede

wszystkim okazjonalnie
Niezadowalający poziom opanowania
czytania ze zrozumieniem

2. Wnioski wynikające z analizy mocnych i słabych stron szkoły:
 Posiadanie przez uczniów w domu własnych książek,
 Wszyscy uczniowie korzystają z biblioteki szkolnej,
 Uczniowie głownie korzystają ze szkolnej biblioteki,
 Ustawiczne bogacenie księgozbioru w bibliotece,
 Bogaty wybór książek w bibliotece szkolnej spełnia oczekiwania większości
uczniów
 Rozpoznawane są przez nauczycieli zainteresowania i potrzeby czytelnicze
uczniów,
 Nie są rozpoznawane przez rodziców zainteresowania i potrzeby czytelnicze
ich dzieci,
 Brak w bibliotece czasopism dla dzieci i młodzieży,
 Dzieci nie czytają czasopism, zdecydowana większość rodziców nie
kupuje/prenumeruje czasopism dla dzieci,
 Brak motywowania do czytania na lekcjach innych niż j. polski i godziny z
wychowawcą,
 Przeciętne zainteresowanie uczniów czytelnictwem,
 Brak motywowania do czytania w domu rodzinnym,
 Nauczyciele dają uczniom możliwość kształtowania kompetencji
czytelniczych na swoich lekcjach najczęściej poprzez doskonalenie czytania
głośnego i cichego ze zrozumieniem, czytanie uczniom, wspólne czytanie,
filmy oparte na tekście, testy ze znajomości lektur, czytanie zadań z treścią,
czytanie i rozumienie tekstów źródłowych,
 Rodzice kupują książki przede wszystkim okazjonalnie,
 W szkole analizuje się stan czytelnictwa,
 Niezadowalający poziom opanowania czytania ze zrozumieniem.

3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań
oraz dalszych kierunków rozwoju szkoły:


Stwarzać uczniom warunki do kształtowania kompetencji czytelniczych na
zajęciach wszystkich przedmiotów,



Wzbogacić formy kształtowania kompetencji czytelniczych wśród dzieci,
np. godziny z ciekawą książką, gazetki, plakaty, zwiększyć ilość konkursów
czytelniczych i plastycznych inspirowanych tekstem literackim, zwiększając
tym samym zainteresowanie uczniów czytelnictwem,



Wzbogacić zasoby biblioteki poprzez prenumeratę czasopism dla dzieci
i młodzieży,



Zachęcić rodziców do zakupu czasopism dla dzieci,



Systematyczne kontrolowanie czytelnictwa w klasie przez wychowawcę,



Przeprowadzić warsztaty dla rodziców na temat wpływu umiejętności czytania
na osiąganie sukcesu edukacyjnego ich dziecka, motywowania dziecka do
czytania,



Zachęcić rodziców do poznawania zainteresowań czytelniczych ich dzieci,



Nadal pracować nad poprawą techniki czytania wśród uczniów,



Nadal kształcić umiejętność czytania ze zrozumieniem



W konkursach szkolnych częściej nagradzać uczniów książkami,



Przeprowadzić więcej konkursów związanych z czytelnictwem,



Nagradzać uczniów za znajomość książek spoza kanonu lektur na wszystkich
przedmiotach.

4. Formy/ sposoby upowszechnienia raportu.
1. Przedstawienie raportu Radzie Pedagogicznej.
2. Opublikowanie raportu na stronie internetowej szkoły.
3. Przedstawienie raportu na zebraniu rodziców po 1 września 2016r.
VI. Załączniki.
a. Formularze ankiet dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
b. Analizy ilościowe i jakościowe ankiet.

