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Obszar ewaluacji:
4. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄ.

Zarządzanie zapewnia sprawne 
funkcjonowanie szkoły lub placówki.

Wymaganie:
4.3. Szkoła lub placówka ma odpowiednie 

warunki lokalowe i wyposażenie.
Zespół ewaluacyjny:

Beata Bodzek, Edyta Hącia, Olszyna Kroenke



CEL EWALUACJI:
Zbadanie wyposażenia, zasobów sprzętu i pomocy

dydaktycznych w szkole i rozpoznanie potrzeb dla

realizacji programów nauczania i poszerzenia oferty

zajęć.

KRYTERIA EWALUACJI:
•Zasoby

•Dostępność

•Przydatność, dostosowanie do potrzeb

METODY
ankiety dla nauczycieli , wywiady z pracownikami 

szkoły, obserwacja.



PYTANIA KLUCZOWE
ZASOBY: 

Czy szkoła posiada wyposażenie, sprzęt i środki dydaktyczne 

umożliwiające skuteczną realizację zadań, a w szczególności 

realizację przyjętych programów nauczania i poszerzenia oferty 

zajęć?

DOSTĘPNOŚĆ:

Czy posiadane zasoby są dostępne dla nauczycieli zgodnie z 

potrzebami wynikającymi z realizacji procesu dydaktyczno-

wychowawczego?

PRZYDATNOŚĆ, DOSTOSOWANIE DO POTRZEB:

Czy posiadane wyposażenie, sprzęt, pomoce dydaktyczne są 

dostosowane do aktualnych potrzeb szkoły?



ANKIETA   DLA   NAUCZYCIELI

1. Z  jakich pomocy dydaktycznych korzysta Pani/Pan 
najczęściej?

2. Czy wyposażenie własnej pracowni przedmiotowej 
ogranicza Panią/Pana w realizacji programu nauczania?

3. Kiedy i jakie  pomoce dydaktyczne, sprzęt lub elementy 
wyposażenia pracowni przedmiotowej  pozyskał/a  
Pani/Pan ostatnio?

4. Jakich pomocy dydaktycznych, sprzętu lub elementów 
wyposażenia brakuje Pani/Panu najbardziej w pracowni 
przedmiotowej?

5. Jak, w skali od 0 do 5,  ocenia Pani/Pan wyposażenie 
własnej pracowni przedmiotowej? (proszę zaznaczyć na 
skali)



ANALIZA ANKIET DLA 
NAUCZYCIELI

Pytanie 1 

Odpowiedzi na pytanie pierwsze wskazują, że 

nauczyciele często i chętnie korzystają z różnorodnych 

pomocy dydaktycznych. Najczęściej wymienia się 

korzystanie ze środków audiowizualnych. Każdy z 

nauczycieli stosownie do przedmiotu używa 

właściwych pomocy dydaktycznych, np. komputer, 

rzutnik, ekran, podręczniki i karty pracy, magnetofon + 

płyty, plansze, własne materiały



Pomoce dydaktyczne najczęściej używane przez 
nauczycieli.



ANALIZA ANKIET DLA 
NAUCZYCIELI

Pytanie 2 

Większość odpowiedzi wskazuje, że 

wyposażenie przedmiotowej pracowni nie 

ogranicza nauczycieli w realizacji programu 

nauczania.

Pracownia językowa – na pewno ułatwiłaby  

realizację podstawy programowej i uatrakcyjniła 

zajęcia.



Czy wyposażenie pracowni ogranicza realizację 

programu nauczania?



ANALIZA ANKIET DLA 
NAUCZYCIELI

Pytanie 3

Odpowiedź na pytanie trzecie wskazuje, że w 

ostatnim roku pracownie przedmiotowe były w 

niewielkim stopniu wzbogacone o nowe pomoce 

i środki  - były to jedynie multibooki, kuferki 

dydaktyczne, piłki, skakanki, gry planszowe.



Pomoce dydaktyczne pozyskane w ostatnim roku 

szkolnym.



ANALIZA ANKIET DLA 
NAUCZYCIELI

Pytanie 4

Nauczyciele przedstawili wiele potrzeb pod 

kątem swoich pracowni. Wśród wymienianych 

środków są: instrumenty muzyczne, drukarki, 

mikroskopy. Konieczne jest wydzielenie sali do 

zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i do zajęć 

z uczniami zdolnymi.



Jakich pomocy dydaktycznych, sprzętu lub 

elementów wyposażenia brakuje najbardziej?



ANALIZA ANKIET DLA 
NAUCZYCIELI

Pytanie 5.

Większość  ankietowanych  nauczycieli (70%) 

ocenia wyposażenie swojej pracowni na dobre 

(4). Natomiast  30%  nie oceniło wyposażenia 

swojej pracowni.



Ocena wyposażenia pracowni 



PODSUMOWANIE  WYNIKÓW  

ANKIET  DLA  NAUCZYCIELI

•Nauczyciele chętnie korzystają z pomocy  
dydaktycznych i traktują je jako niezbędny element w 
pracy dydaktycznej.
•Część nauczycieli odczuwa braki w wyposażeniu i 
zasobach pomocy dydaktycznych swojej pracowni.
•Istnieje  zapotrzebowanie na nowe pomoce, środki 
dydaktyczne i wyposażenie pracowni.
•Istnieje zapotrzebowanie na pracownię językową i 
pracownię do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych 
oraz zwiększenie ilości stanowisk w sali 
informatycznej. 



WYWIADY  Z  PRACOWNIKAMI  SZKOŁY   NA  POTRZEBY  

SZKOŁY  ZWIĄZANE Z  EWALUACJĄ  PRACY  SZKOŁY

Wywiad z Panią Księgową:

•Ile rocznie wydaje szkoła na pomoce dydaktyczne, sprzęt, 

wyposażenie?(dane z ostatnich np. trzech lat)

•Jaki to procent wszystkich wydatków?

•Jakiego rodzaju są to pomoce, sprzęt, wyposażenie?

Wywiad z nauczycielem bibliotekarzem:

• Czy zasoby biblioteki są wystarczające w stosunku do potrzeb ?

• Jakie są najpilniejsze potrzeby biblioteki szkolnej?

Wywiad z Panią ze świetlicy:

•Jakie są najpilniejsze potrzeby świetlicy szkolnej?



WYWIADY  Z  PRACOWNIKAMI  SZKOŁY   NA  POTRZEBY  

SZKOŁY  ZWIĄZANE Z  EWALUACJĄ  PRACY  SZKOŁY

Wywiad z Panią Księgową:

•Ile rocznie wydaje szkoła na pomoce dydaktyczne, sprzęt, 

wyposażenie?(dane z ostatnich np. trzech lat)

•Jaki to procent wszystkich wydatków?

•Jakiego rodzaju są to pomoce, sprzęt, wyposażenie?

Wywiad z nauczycielem bibliotekarzem:

• Czy zasoby biblioteki są wystarczające w stosunku do potrzeb ?

• Jakie są najpilniejsze potrzeby biblioteki szkolnej?

Wywiad z Panią ze świetlicy:

•Jakie są najpilniejsze potrzeby świetlicy szkolnej?



WYNIKI   WYWIADÓW  Z  PRACOWNIKAMI  SZKOŁY

1. Wywiad z księgową:

Z danych przedstawionych przez  księgową 
wynika, że w latach 2010 – 2013 wydatki na 
pomoce dydaktyczne, sprzęt i wyposażenie 
wszystkich placówek wchodzących w skład 
Zespołu Szkół w Chludowie stanowią około 6% 
budżetu  szkoły i kształtowały się w tym czasie na 
tym samym poziomie. 



WYNIKI   WYWIADÓW  Z  PRACOWNIKAMI  SZKOŁY

2. Wywiad z bibliotekarzem:

Z udzielonych odpowiedzi  wynika, że zasoby 
biblioteki szkolnej  są wystarczające w stosunku 
do potrzeb uczniów i nauczycieli. Gdyby jednak 
znalazły się dodatkowe środki finansowe to 
zostałyby racjonalnie wykorzystane na:
- unowocześnienie sprzętu informatycznego 
(komputery, drukarka, ksero), 
- nowości wydawnicze dla młodzieży 
gimnazjalnej.



WYNIKI   WYWIADÓW  Z  PRACOWNIKAMI  SZKOŁY

3. Wywiad z nauczycielką świetlicy:
Nauczycielka świetlicy jako najpilniejszą potrzebę 
zgłosiła:
•zakupienie: nowych zabawek, klocków oraz  
materiałów do zajęć (materiały plastyczno-
techniczne)
•w godzinach, w których w świetlicy przebywa 
największa ilość dzieci konieczny jest podział na 
grupy i wsparcie drugiego nauczyciela. 



PODSUMOWANIE

1. Nauczyciele w naszej szkole doceniają znaczenie 

pomocy dydaktycznych w procesie nauczania i  

powszechnie je stosują swojej pracy.

2. Szkoła posiada  znaczne zasoby pomocy 

dydaktycznych

3. Z informacji podanych przez panią księgową wynika, 

że szkoła przeznacza kilka procent wydatków (6%) 

4. Istnieje  zapotrzebowanie na nowe pomoce, sprzęt i 

wyposażenie do pracowni językowych i świetlicy.

5. W rozmowach z nauczycielami pojawiła się pilna 

potrzeba wymiany starego i zużytego sprzętu 

komputerowego, ogólnie dostępnego dla nauczycieli, w 

sali 102.



WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych wśród nauczycieli ankiet, wywiadów z 

pracownikami szkoły oraz obserwacji można stwierdzić, że szkoła  posiada 

warunki (wyposażenie, pomoce dydaktyczne i sprzęt) umożliwiające realizację 

przyjętych programów nauczania.

Jednak, stwierdzono też zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne, 

wyposażenie i sprzęt, stąd należy podjąć działania w celu pozyskanie środków 

na zaspokojenie potrzeb w tym zakresie, co pozwoliłoby na poprawę 

warunków realizacji programów nauczania i poszerzenia oferty zajęć.

W szczególności proponujemy następujące działania:

sporządzić zapotrzebowanie na wyposażenie i pomoce dydaktyczne i  

zaspakajać potrzeby w miarę pozyskiwanych środków,

przy układaniu planu zajęć dydaktycznych uwzględnić dostępność do 

pracowni przedmiotowych dla wszystkich nauczycieli,

wymienić przestarzały sprzęt komputerowy (komputer, monitor, drukarka) w 

sali 102.



Dziękuję za uwagę.


