Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie
wraz z jej Filią w Szczawinie

Plan ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym
2020/2021

wrzesień 2020 r.

WYMAGANIE 1: PROCESY EDUKACYJNE SĄ ZORGANIZOWANE
W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ
Przedmiot ewaluacji (Wymaganie 1):
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

Cel ewaluacji:
Pozyskanie informacji, czy procesy edukacyjne są tak zorganizowane, że sprzyjają uczeniu się.
1. Upewnienie się, czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane,
monitorowane, doskonalone z uwzględnieniem wymagań podstawy programowej, potrzeb
uczniów i możliwości szkoły.
2. Sprawdzenie jakie metody i sposoby motywowania uczniów stosują nauczyciele w celu ich
wspierania w procesie uczenia się.

Pytania kluczowe:
1. Czy procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się?
2. Czy procesy edukacyjne są realizowane z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów
realizacji podstawy programowej?
3. Czy nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się stosując metody adekwatne do
potrzeb uczniów?
4. Czy w szkole analizuje się wyniki monitoringu osiągnięć uczniów i wdraża się wnioski z tych
analiz?
5. Czy informacja o postępach w nauce otrzymana w wyniku oceniania uczniów pomaga im uczyć
się i planować swój indywidualny proces uczenia się?

Metody/techniki badawcze:
1. Ankieta dla rodziców;
2. Ankieta dla uczniów;
3. Ankieta dla nauczycieli;
4. Wywiad z psychologiem;
5. Wywiad z pedagogiem;
6. Wywiad z dyrektorem.

Dobór próby badawczej:
1. Uczniowie klas V-VIII (po 3 osoby z każdej klasy);
2. Rodzice uczniów klas I (po 3 osoby z każdej klasy);
3. Nauczyciele uczący w klasach I-VIII.

Forma raportu i sposób upublicznienia wyników:
 Raport w formie papierowej i elektronicznej zaprezentowany zostanie i przedyskutowany
podczas zebrania Rady Pedagogicznej. Następnie opublikowany będzie na szkolnej stronie
internetowej.

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ
Zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialni

1. Określenie przedmiotu
ewaluacji.

sierpień/wrzesień 2020 r.

Zespół ewaluacyjny

2. Przedstawienie projektu
ewaluacji.

14.09.2020 r.

Lider zespołu - Joanna Głażewska

3. Opracowanie narządzi
badawczych i dobór grupy
badawczej.

październik/listopad 2020 r.

Zespół ewaluacyjny

4. Przeprowadzenie badań
wśród uczniów, nauczycieli i
rodziców.

grudzień 2020 r./styczeń 2021 Zespół ewaluacyjny
r.

5. Opracowanie wyników.

luty/marzec 2021 r.

Zespół ewaluacyjny

6. Opracowanie raportu.

kwiecień/maj 2021 r.

Zespół ewaluacyjny

7. Przedstawienie raportu

czerwiec 2021r.

Zespół ewaluacyjny

8. Wdrażanie wniosków i
rekomendacji

Kolejny rok szkolny
2021/2022

Dyrekcja i nauczyciele

Projekt planu został opracowany przez zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym
2020/2021 w składzie:
Joanna Głażewska - lider
Krystyna Zacharek
Dariusz Twardziak
Arleta Samorajska
Sylwia Sadowska-Rybak
Niniejszy plan ewaluacji wewnętrznej został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr
XII/2020/2021 na zebraniu w dniu 14 września 2020 r.
Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

