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Skład zespołu ewaluacyjnego: 

Przewodniczący – Jerzy Ratajczak 

Członkowie zespołu: 

- Krystyna Wegnerowska 

- Magdalena Wojciechowska 

- Agata Grycz 

Goleniów, 06.06.2011 r. 

  

RAPORT  

Z EWALUACJI 
 

 

Cel ewaluacji. Badanie oceniające prawidłowość wykonywania przez dyrektora placówki 

zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego. 

Obszar 4. Zarządzanie szkołą lub placówką. 

Wymaganie. 4.2 Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny. 

 

  Na podstawie przeprowadzonych dnia 27.04.2011 roku badao ankietowych wśród 

grona pedagogicznego oraz przeprowadzonego w dniu 12.05.2011 roku wywiadu  

z dyrektorem szkoły zespół ewaluacyjny ustalił co następuje: 

1. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie wykonuje zadania związane  

z planowaniem nadzoru pedagogicznego i sprawuje go; 

2. Zdecydowana większośd kadry pedagogicznej zna lub zna częściowo kryteria oceny 

pracy nauczycieli stosowane przez dyrektora szkoły i nie uważa aby należało dokonad 

w tym zakresie zmian; 

3. Nadzór pedagogiczny stosowany przez dyrektora szkoły przyczynia się do 

podniesienia jakości pracy szkoły i w zdecydowanej większości wpływa mobilizująco 

na wykonywanie pracy; 

4. Około 42 % ankietowanych osób uważa, że należy nadzór pedagogiczny wzmocnid  

w zakresie dyscypliny nauczycieli; 

5. Wszystkie wymienione w ankiecie procedury badania jakości pracy szkoły (pomiar 

dydaktyczny, pomiar wychowawczy, monitorowanie, ankietowanie, hospitacje 

diagnozujące, analiza dokumentacji) są jednakowo przydatne; 

6. Czas trwania rozmów poobserwacyjnych – pohospitacyjnych  jest właściwy i wszyscy 

mają szansę byd wysłuchanymi po obserwacji – hospitacji, a wnioski płynące  

z nadzoru pedagogicznego dyrektora są uwzględniane w tematyce posiedzeo Rad 

Pedagogicznych co przekłada się na uwzględnianie ich w dalszej pracy przez ogół 

nauczycieli placówki; 
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7. Liczba obserwacji – hospitacji jest wystarczająca, przy czym większośd grona 

pedagogicznego nie akceptuje przeprowadzania ich w sposób niezapowiedziany co  

z kolei, w szczególnych, uzasadnionych przypadkach,  dopuszczalne jest przez 

dyrektora szkoły; 

8. Dyrektor szkoły pomaga nauczycielom w rozwiązywaniu problemów edukacyjno – 

wychowawczych po wcześniejszym zwróceniu się nauczyciela z prośbą o taką pomoc. 

W załączeniu zestawienie zbiorcze odpowiedzi przeprowadzonej ankiety wraz z wykresami, 

ankiety oraz kwestionariusz wywiadu z dyrektorem szkoły. 

 

 

Przewodniczący zespołu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................... 
 /Jerzy Ratajczak/ 

 


