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 SPIS TREŚCI:

I Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej 
  1. Cele ewaluacji wewnętrznej.
  2. Zakres diagnozowania:
      a) obszar
      b) wymaganie
  3. Pytania kluczowe.
  4. Kryteria ewaluacji.
II Informacje dotyczące organizacji ewaluacji.
  1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją.
  2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji.
  3. Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych.
III Prezentacja wyników ewaluacji.
  1. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród wychowanków.
  2. Analiza wywiadów dla wychowanków.
  3. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów placówki pod kątem korzyści dla placówki i instytucji 
wynikających ze współpracy ze środowiskiem lokalnym.
  4.Analiza ankiet przeprowadzonych w instytucjach współpracujących z placówką.
IV Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.
 1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.
 2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron.
 3.  Rekomendacje,  które  należy uwzględnić  w planowaniu działań  oraz dalszych kierunków rozwoju 
placówki.
 4. Formy/ sposoby upowszechniania raportu.
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I CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
 

1. Cele ewaluacji wewnętrznej:  
 Promocja placówki w środowisku lokalnym;
 Efektywne zagospodarowanie czasu wolnego wychowanków;
 Rozwijanie zainteresowań.

2. Zakres diagnozowania  :
 Obszar: „Funkcjonowanie placówki w środowisku lokalnym”;
 Wymaganie: 2.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

3. Pytania kluczowe:  
 Jakie akty prawne regulują współpracę placówki z instytucjami lokalnymi?
 Jaki jest zakres współpracy z instytucjami?
 Z kim współpracuje placówka w środowisku lokalnym?
 Czy nasza współpraca wychodzi naprzeciw potrzebom wychowanków i środowiska lokalnego?
 Czy współpraca z instytucjami jest atrakcyjna dla wychowanków?
 Jakie formy współpracy są atrakcyjne dla wychowanków?
 Czy podejmowane działania rozwijają u wychowanków postawy prospołeczne?

4. Kryteria ewaluacji:  
 Zgodność z aktami prawnymi;
 Dostępność;
 Atrakcyjność;
 Zgodność z potrzebami wychowanków i środowiska.

II INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

    1.  Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją:
 Wychowankowie MOS 
 Instytucje, organizacje

2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji:  
 Ankiety – wychowankowie, wybrane instytucje;
 Analizy  dokumentów-  program  wychowawczy,  dokumentacja  psychologa  szkolnego,  dzienniki  

lekcyjne, kronika szkoły, protokoły Rady Pedagogicznej, plan pracy.
3. Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych:  

 Określenie  przedmiotu  ewaluacji,  kryteriów,  pytań  kluczowych,  wskazania  metod  i  próby 
badawczej- do 23.11.2010r.;

 Rozpracowanie metod badawczych- 23.11.-22.12.2010r.;
 Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji- 04.01.-31.03.2011r.;
 Analiza zebranych informacji- 01.04.-15.04.2011r.;
 Wyciąganie wniosków w postaci mocnych i słabych stron- 16.04.-30.04.2011.;
 Określenie, ustalenie rekomendacji- 01.05.-20.05.2011r.;
 Pisanie raportu- do 30.50.211r.

III PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI

     1.  Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród wychowanków.

W ankiecie udział wzięło 32 uczniów klas I-III MOS
Na pytanie 1, które brzmiało
1.   Czy twoim zdaniem nasza placówka odpowiednio promuje się w środowisku lokalnym?  
Tak odpowiedziało -     57,3                     nie- 42,6   uczniów 
Wychowankowie w większości, ( choć niezbyt dużej) stwierdzili, iż dotychczasowa reklama placówki jest 
wystarczająca, z pewnością nie widzą reklamy placówki w postaci nowoczesnych mediów ( Internet), i traktują to, 
jako niebyt efektywna reklamę.
Pytanie 2-Czy placówka pomaga ci w poznawaniu kultury regionu?
Wychowankowie w 69% typowali odpowiedź, że tak
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Odpowiedź wychowanków świadczy o dobrej pracy placówki w kwestii szeroko rozumianej edukacji regionalnej,  
jednakże można obawiać się, iż kultura ta pojmowana jest powierzchownie, ponieważ brakuje odpowiednich 
środków i narzędzi, aby propagować w przyzwoity sposób kulturę regionu.
Pytanie 3. Czy oferta zajęć pozalekcyjnych jest zgodna z twoimi potrzebami?
Wychowankowie w 73 % typowali odpowiedź tak
Wysoki odsetek odpowiedzi świadczących o zgodności potrzeb wychowanków z ofertą placówki. 
Pytanie 4-W jakich formach współpracy ze środowiskiem uczestniczyłeś?
Zdecydowana większość wychowanków uczestniczyła w programach opracowanych przez placówkę, inne 
odpowiedzi były reprezentowane jednostkowo: pielgrzymki, sprzątanie świata, zawody sportowe, konkursy.
Pytanie 5- Czy chciałabyś uczestniczyć w jakiejś z form współpracy ze środowiskiem?
Wychowankowie w 90 % chcą uczestniczyć w imprezach lokalnych, najwięcej głosów otrzymały zawody 
sportowe, wycieczki, konkursy, 
Pytanie 6- Co skłania lub skłoniłoby cię do uczestnictwa w/w imprezach?
Wychowanków najbardziej skłaniają dodatkowe punkty i pochwały za zachowanie, w dalszej kolejności: nowe 
doświadczenia, interesująca forma, chęć reprezentowania placówki, chęć zaprezentowania się na zewnątrz, 
najmniej odpowiedzi otrzymały nowe doświadczenia. 
Pytanie 7- Czy wiesz, z jakimi instytucjami współpracuje nasza placówka? Wymień wszystkie ci znane:
 PPP, parafia, policja, straż pożarna, straż miejska, LOK, Starostwo Powiatowe, sądy
Wychowankowie trafnie wymienili instytucje współpracujące z placówką, świadczy to ponownie o tym, że duża 
część naszych wychowanków uczestniczy w akcjach lokalnych.
Pytanie 8- Czy masz własne pomysły na współpracę ze środowiskiem lokalnym?
Znikoma część wychowanków udzieliła odpowiedzi tak-, jeśli taką udzieliła, pomysłami były: wycieczki, zawody 
sportowe, konkursy,

2.Analiza wywiadów dla wychowanków.
Wywiad przeprowadzono z 20 wychowankami wybranymi losowo
PYTANIE 1.
Czy wiesz, z jakimi instytucjami współpracuje nasza placówka? Wymień wszystkie Ci znane: 
Szkoła współpracuje

 z LOK /12 wychowanków/
 z parafią /11 wychowanków/
 Policja /11 wychowanków/
 PPP /8/
 Straż Miejska /4/
 Starostwo Powiatowe /7/
 Sanepid /3/
 Sądy /3 wychowanków/

PYTANIE 2
Czy  uważasz,  że  współpraca  placówki  ze  środowiskiem  lokalnym  jest  potrzebna  i  wychodzi  naprzeciw 
potrzebom wychowanków? Umotywuj krótko swoją odpowiedź:

Odpowiedzi były trochę nie na temat. Tylko jedna osoba napisa ła, że placówka nie wychodzi naprzeciw 
potrzeba wychowanka, ale nie napisała, dlaczego.
Wychowankowie swoje odpowiedzi o potrzebie współpracy ze środowiskiem lokalnym motywowali następująco:

 Wychowankowie zdobywają nowe doświadczenie w życiu społecznym
 Jest to dobra reklama placówki
 Poznanie nowych sytuacji, miejsc i ludzi
 Poznanie nowych ludzi
 Przeżycie nowych doświadczeń i możliwości
 Uczy jak się zareklamować i zaprezentować
 Uczy bycia razem
 Wpływa na rozwój uczniów
 Motywuje do działania
 Wychowankowie nabywają nowe doświadczenia
PYTANIE 3

Czy jesteś zainteresowany braniem udziału w projektach i akcjach organizowanych przez 
placówkę?

Spośród wychowanków tylko 3 powiedziało „nie” jakimkolwiek akcjom i projektom.
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PYTANIE 4
Jakie korzyści według Ciebie przynosi uczestnictwo w takich akcjach?
 Wychowankowie odpowiadali:
DLA PLACÓWKI

 Promocja, reklama placówki/19/
 Pokazanie dobrych stron placówki /5/
 Dobre opinie /3/
 Rozwój placówki /2/
 Zyskuje rozgłos /2/ 
 Jest rozpoznawalna /2/
 Prezentuje wychowanków i ich możliwości /2/

DLA CIEBIE:
 Punkty i pochwały zachowania /14/
 Satysfakcja /13/
 Możliwość zaprezentowania się /8/
 Rozwój swoich możliwości /7/
 Poznanie nowych ludzi /6/
 Poznanie „nowego”, nowe doświadczenie /5/
 Pokazanie się na zewnątrz /4/
 Rozwój intelektualny /2/
 Dobra zabawa /14/  
 Przygoda /6/

Ankieta ta pozwoliła nam zauważyć, iż wychowankowie są pozytywnie nastawieni do współpracy placówki ze 
środowiskiem lokalnym i instytucjami dzia łającymi na różnych płaszczyznach. Młodzież widzi, jakie korzyści daje 
taka współpraca oraz wykazuje jej ogromną wartość dla swojego rozwoju, ale także i placówki.

3.Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów MOS pod kątem korzyści dla placówki 
          i instytucji wynikających ze współpracy ze środowiskiem lokalnym.
 
PODZIAŁ INSTYTUCJI ZE 

WZGLĘDU NA ICH 

CHARAKTER I FUNKCJE, 

JAKIE SPEŁNIAJĄ W 

ŚRODOWISKU 

LOKALNYM.

NAZWA INSTYTUCJI,

Z KTÓRĄ WSPÓŁPRACUJE

SZKOŁA

FORMA WSPÓŁPRACY

KORZYŚCI

DLA

SZKOŁY

KORZYŚCI

DLA

INSTYTUCJI

 U
R

Z
Ę

D
Y

 I 
PA

R
A

FI
A Policji, Parafia pod 

wezwaniem 
Miłosierdzia Bożego
Starostwo 
Powiatowe, LOK, 
Sanepid, Sąd

-uczestnictwo w 
imprezach, 
wycieczkach, 
pielgrzymkach

- rozgrywki 
sportowe  
- warsztaty, 
konferencje,

- konkursy

- Spartakiady 
Sportowe,
- wymiana 
informacji i 
wydawanie decyzji

-promocja placówki,

- rozwijanie 
zainteresowań i 
talentów młodzieży,

- zagospodarowanie 
czasu wolnego 
wychowanków oraz 
umożliwienie 
uczestnictwa w 
różnych formach 
aktywności i 
współpracy,

- realizacja zadań 
programu 
wychowawczego 

- promocja instytucji,

- umożliwienie 
instytucjom realizowanie 
ich zadań i projektów

- integracja ze 
środowiskiem lokalnym,
-promocja instytucji

- 

5



- tworzenie więzi 
społecznych,

PR
O

FI
L

A
K

T
Y

C
Z

N
O

- P
SY

C
H

O
L

O
G

IC
Z

N
E

Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna,
Sąd Rejonowy,
Komenda Policji,
Straż Miejska, 

 -warsztaty i 
szkolenia dla 
wychowanków 

- konsultacje i 
spotkania 
edukacyjne

- wymiana 
informacji,

- opiniowanie, 
wydawanie decyzji, 
diagnoza i 
wnioskowanie

- Realizacja 
programu 
profilaktycznego i 
wychowawczego,

-opiniowanie 
wychowanków z 
zaleceniami do pracy,
-
Orzekanie dot. form 
pomocy 
wychowankom,

-prowadzenie terapii 
dla wychowanków,

-rozpatrywanie 
wniosków w sprawie 
wychowanków,
Kierowanie do 
placówek 
wychowawczych,

- Pierwsza pomoc 
przedmedyczna,

- uzyskiwanie istotnych 
informacji dot. 
możliwości i potrzeb 
wychowanków, ich 
funkcjonowania w 
środowisku szkolnym, 
rodzinnym i 
rówieśniczym,

- możliwość realizacji 
własnych celów i zadań 
statutowych i 
profilaktycznych,

-podejmowanie 
interwencji w przypadku 
stwierdzonych 
nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu 
wychowanków

2.Analiza ankiet przeprowadzonych w instytucjach współpracujących ze placówką.
          Ankiety przeprowadzone w instytucjach mia ły na celu zebranie informacji dotyczących funkcjonowania 
naszej placówki w środowisku lokalnym. Ankiety zostały przeprowadzone w następujących instytucjach:
1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Oławie                                  
2.Komenda Policji 
3. Straż Miejska
4. LOK 
5.Parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Oławie.
Ankieta zawierała sześć  pytań, wśród których znajdowały się  zarówno pytania zamknięte jak również  otwarte. 
Odpowiedź na podstawowe pytanie:.  Czy współpraca instytucji z naszą placówką jest celowa i potrzebna z 
punktu widzenia ankietowanych? We wszystkich przypadkach była twierdząca. Celowość i potrzeba współpracy 
z naszą placówką wynika ze specyfiki działania poszczególnych instytucji. Współpraca opiera się na kształtowaniu 
postaw prospołecznych wśród naszych wychowanków, propagowaniu różnych form aktywizacji, aktywizowaniu 
zainteresowań wychowanków, propagowaniu ich uzdolnień. Instytucje mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
w mieście mogą  realizować  zadania profilaktyczne i uświadamiające i wspierające. Ponadto wspólne działania 
parafii i placówki prowadzi do organizacji pielgrzymek i uczestnictwa w i innych uroczysto ści kościelnych.

Z przeprowadzonych ankiet wynika, że spośród wielu sposobów, instytucje głównie współpracują z naszą 
placówką  poprzez  współorganizowanie  imprez  oświatowych,  kulturalnych,  i  profilaktycznych  oraz  poprzez  
wspólne  podejmowanie  działań  na  rzecz  młodzieży.  Spośród  innych  sposobów współpracy  z  naszą  placówką 
ankietowani  wybierali  również:  konsultacje  polegające  na  wymianie  informacji  dotyczących  wychowanków  i 
diagnozowaniu  ich,  jak  też  warsztatów i  spotkań  edukacyjnych oraz  podejmowaniu  interwencji  w  związku  z 
potrzebami placówki.

Do głównych korzyści, jakie wynikają ze współpracy z naszą placówki, instytucje zaliczały możliwość 
realizacji  własnych  celów  i  zadań  statutowych.  Inną  korzyścią  jest  promowanie  działalności  instytucji  wśród 
wychowanków. Młodzież  naszej  placówki  dzięki  współpracy  z  badanymi  instytucjami  uczy  się  prawidłowych 

6



zachowań, pobudza uzdolnienia, kształtuje prawidłowe postawy. Wychowankowie uczą się zdrowego stylu życia, 
nabywają  umiejętności  aktywnego  spędzania  czasu  wolnego  oraz  niezbędnych  w  codziennym  życiu  (zasady 
udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej). Diagnozowanie wychowanków pozwala na opracowanie opinii i  
zaleceń niezbędnych nauczycielom i wychowawcom do pracy z wychowankami.

Wszystkie  instytucje  wypowiadały  się,  iż  współpraca  z  naszą  placówką  jest  dla  nich  zadowalająca  i 
zaspokaja ich potrzeby.

Ponieważ nasza placówka współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego i chce być 
integralnym  elementem  środowiska,  w  którym  działa  ostatnie  pytanie  w  ankiecie  dotyczyło  propozycji 
dodatkowych  form  współpracy  z  nami,  wyjścia  naprzeciw  oczekiwaniom  instytucji.  Propozycje  to  konkursy,  
zawody sportowe o różnym charakterze, aktywne uczestnictwo w różnego rodzaju akcjach i przedsięwzięciach.. 
Jednak w przeważającej większości instytucje są zadowolone z dotychczasowej współpracy z nami i otwarte na 
propozycje  inicjowane  przez  naszych  wychowanków.  Tak,  więc  w  działaniach  placówki  są  uwzględniane 
możliwości i potrzeby środowiska.
Wnioski:

1. Współpraca placówki z instytucjami opiera się na obustronnych korzyściach dotyczących realizacji zadań 
statutowych.

2. Nasza placówka współpracuje z instytucjami w zakresie edukacyjnym, wychowawczym, kulturalnym i  
społecznym.

3. Współpraca  placówki  z  instytucjami  o  różnorodnym  charakterze  działania  jest  atrakcyjna  dla 
wychowanków  poprzez  uzyskiwanie  wsparcia  ze  strony  instytucji,  możliwość  prezentowania  swoich 
talentów i poprzez kształtowanie wielu pozytywnych postaw.

4. Współpraca  placówki  z  instytucjami  rozwija  u  wychowanków  postawy  prospo łeczne  i  pozwala  na 
prawidłowe funkcjonowanie w środowisku lokalnym.

5. Instytucje są zainteresowane kontynuacją obecnej współpracy z naszą placówką a nawet jej rozszerzeniem

IV OSTATECZNE REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I  WNIOSKI DO DALSZEJ 
PRACY
   1.   Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.

 Współpracę placówki z instytucjami lokalnymi regulują następujące akty prawne:
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.;
- Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 64 poz.593 z późn. zm.);
-  Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r.  (Dz. U. 2002r.  nr 11  
poz.109);
-  Rozporządzenie  MENiS  w  sprawie  zasad  udzielania  i  organizacji  pomocy  psychologiczno-  
pedagogicznej z dnia 7 stycznia 2003r.;
- Rozporządzenie MEN-u w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó ł 
z dnia 31 stycznia 2001r. (Dz. U. nr 61 z 2001r.poz.624 z późn.zm.);
- Statut Szkoły;
- Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki.

 Zakres współpracy ze środowiskiem lokalnym jest  bardzo szeroki  i  obejmuje różnorodne instytucje  o 
charakterze edukacyjnym, wychowawczym, profilaktycznym, kulturowo- artystycznym i spo łecznym.

 Szeroka  współpraca  placówki  wychodzi  naprzeciw  potrzebom  wychowanka  i  środowiska  lokalnego. 
Opiera się w dużym stopniu na obustronnych korzyściach dotyczących realizacji zadań statutowych.

 Współpraca  z  instytucjami  jest  atrakcyjna  dla  wychowanków,  ponieważ  rozwija  i  pogłębia  ich 
zainteresowania  oraz  angażuje  w  działania  na  rzecz  placówki  i  środowiska  lokalnego.  Ponadto  daje 
możliwość prezentowania swoich talentów i kształtuje pozytywne postawy społeczne.

 Działania  podejmowane  w  ramach  współpracy  ze  środowiskiem  lokalnym  pozwalają  na  prawidłowe 
funkcjonowanie młodzieży w społeczeństwie i rozwijają w uczniach postawy prospołeczne, takie jak: 
-  idea  dbania  o  środowisko  i  odpowiedzialność  za  świat  przyrody  oraz  wychowanie  „ekologiczne”, 
rozwijanie świadomości ekologicznej,  
- postawy patriotyczne i obywatelskie, poznawanie naszej ojczystej historii,
- tworzenie więzi społecznych, 
 - idea zdrowego stylu życia, zdrowego trybu odżywiania się, higieny życia, wypoczynku, 
- rozwijanie zainteresowania wśród młodzieży teatrem i sztuką teatralną, 
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- uczenie szacunku do symboli,

2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron.

                                                           MOCNE STRONY:
 

 Różnorodne formy popularyzowania placówki w środowisku;
 Promowanie uzdolnień wychowanków, umożliwienie im pokazania się na zewnątrz;
 Realizacja zadań programu wychowawczego i profilaktycznego;
 Integracja ze środowiskiem lokalnym,
 Rozwijanie u uczniów postaw prospołeczny,
 Szczere zaangażowanie uczniów i nauczycieli biorących udział w różnorodnych przedsięwzięciach;
 Atrakcyjność oferty współpracy z lokalnymi instytucjami;
 Pomaganie uczniom potrzebującym wsparcia poprzez dobre kontakty z instytucjami dzia łającymi na rzecz 

wychowanków,
 Zgodność oferty zajęć pozalekcyjnych z potrzebami młodzieży;
 Zagospodarowanie  czasu  wolnego  uczniów  oraz  umożliwienie  im  uczestnictwa  w  różnych  formach 

aktywności i współpracy;
 Organizowanie spotkań edukacyjno- profilaktycznych dla wychowanków

                                               SŁABE STRONY: 
 Okazjonalna obecność szkoły w mediach;
 Zbyt wąski zakres współpracy z instytucjami;
  
 

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

 Należy utrzymać dobry poziom współpracy placówki ze środowiskiem lokalnym, 
 Wspólnie  z  instytucjami  działającymi  na  rzecz  dziecka  i  rodziny  zapewniać  pomoc  i  wsparcie  w 

rozwiązywaniu  często  skomplikowanych  sytuacji  wychowawczych,  rodzinnych,  edukacyjnych,  
zdrowotnych czy osobistych młodego człowieka; 

  Zwiększyć  środki  na  reklamę  szkoły  (ulotki,  plakaty,  informacje  na  temat  strony  internetowej)  w  
środowisku lokalnym;

 W miarę możliwości i o ile wystąpi takie zapotrzebowanie rozszerzyć współpracę z samorządem lokalnym;

4. Formy/ sposoby upowszechniania raportu
 Nauczycielom: sprawozdanie na zebraniu Rady Pedagogicznej;
 Ponadto umieszczenie raportu:

- w bibliotece,
- na stronie internetowej placówki,

Raport opracował zespół w składzie:
Mariusz Kuźniarski -lider

Jacek Węglowski – członek
Ewa Haratyk – członek
Michał Braun - członek
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