
Raport z ewaluacji zewnętrznej 

     W dniach  od 10 listopada 2011 r. do 29 lutego 2012 r. w naszym Gimnazjum Nr 2  

przeprowadzono ewaluację zewnętrzną – całościową.   Badania przeprowadził 3 – osobowy 

zespół wizytatorów ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Końcowy Raport przekazano 

dyrekcji i kadrze Ośrodka w dniu 25 kwietnia  2012 roku. 

     Przeprowadzone badania określiły poziom spełniania przez placówkę wymagań państwa 

zawartych w Rozporządzeniu MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego, w następujących czterech obszarach:                                                                                                          

1/  efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki;                                                                        

2/  procesy zachodzące w placówce;                                                                                                 

3/  funkcjonowanie w środowisku lokalnym;                                                                                            

4/  zarządzanie placówką. 

     Zespół wizytatorów zebrał informacje o działalności edukacyjnej placówki i dokonał ich 

analizy.  W ramach przeprowadzanej ewaluacji odbył się wywiad z dyrektorem Ośrodka, 

nauczycielami, uczniami, rodzicami, pracownikami niepedagogicznymi i partnerami 

społecznymi placówki. Przeprowadzono badania ankietowe wśród nauczycieli, uczniów oraz 

rodziców. Wizytatorzy obserwowali zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, zachowanie uczniów 

podczas przerw oraz sposób pracy kadry pedagogicznej. Dokonano także analizy dokumentacji 

placówki. 

     Opracowany raport dał całościowy obraz funkcjonowania szkoły we wszystkich jej obszarach 

z perspektywy uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych oraz partnerów 

placówki. Wyniki końcowe przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej w Gimnazjum Nr 2 -

integralnej części Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marynarza Polskiego                               

w Damnicy - określają poziom spełnienia wymagań stawianych przed placówką w sposób 

następujący: 

Wymaganie 

wg Rozporządzenia MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego 

Poziom 

spełniania 

wymagania 

 

Obszar: Efekty 

 

Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 

maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

B 

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności B 

Uczniowie są aktywni B 

Respektowane są normy społeczne B 

 

Obszar: Procesy 

 

Szkoła lub placówka ma koncepcje pracy B 

Oferta edukacyjna umożliwia realizacje podstawy programowej B 

Procesy edukacyjne maja charakter zorganizowany B 

Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli B 

Kształtuje się postawy uczniów A 

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych A 



 

Obszar: Środowisko 

 

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju B 

Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów B 

Promowana jest wartość edukacji B 

Rodzice są partnerami szkoły B 

 

Obszar: Zarządzanie 

 

Funkcjonuje współpraca w zespołach B 

Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny B 

Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie C 

 

poziom A – oznacza bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę,                                                              

poziom B – oznacza wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówkę,                                                               

poziom C – oznacza średni stopień wypełniania wymagania przez placówkę,                                                                      

poziom D – oznacza podstawowy stopień wypełniania wymagania przez placówkę,                                              

poziom E – oznacza niski stopień wypełniania wymagania przez placówkę. 

 

     Wyniki Raportu potwierdziły, że działania podejmowane w naszej placówce spełniają 

wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r.               

w sprawie nadzoru pedagogicznego, są też zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczniów, 

rodziców, opiekunów, nauczycieli oraz środowiska lokalnego. Zamierzamy je kontynuować                           

i stale poszukiwać nowych rozwiązań edukacyjnych, które wpłyną korzystnie na efekty 

kształcenia, wychowania i rewalidacji. 

 

     Serdecznie dziękuję Wszystkim za udział w spotkaniach oraz za wyrażenie swoich opinii 

na potrzeby raportu opisującego różne aspekty funkcjonowania naszej placówki. Mamy 

nadzieję,  że dzięki Państwa pomocy, uda nam się wzmocnić i rozwijać naszą szkolną 

społeczność. 

 

Damnica – SOSW, 20 czerwca 2012 r. 

                                                                                                             Z wyrazami szacunku 

                                                                                                  dyr.  Władysława Hanuszewicz  
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SpMjatny Ośro<M SziB})w>'V.'yctowawczy 
w DAMNłCY 

W P Ł Y N Ę Ł O 
Pani 
Władysława Hanuszewicz 
Dyrektor 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego 

ul. Korczaka 1 
76-231 Damnica 

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego 

(Dz.U. Nr 168, poz. 1324) przekazuję Raport z zewnętrznej ewaluacji całościowej, 

przeprowadzonej w Gimnazjum Specjalnym nr 2 przy Specjalnym Ośrodku 

Szkolno - Wychowawczym w Damnicy. 

Ewaluacja została przeprowadzona w ramach szkolenia z zakresu ewaluacji 

w nadzorze pedagogicznym, projekt: „Program wzmocnienia efektywności systemu 

nadzoru pedagogicznego i ocen jakości pracy szkoły" współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Równocześnie informuję, że zgodnie z § 9 ust.4 tegoż rozporządzenia może 

Pani zgłosić do Pomorskiego Kuratora Oświaty pisemne, umotywowane zastrzeżenia 

dotyczące raportu. 

p.o. Pomorskiego KuratorK ŝwiaty 

Elżbieta Wasilenko 
Do wiadomości / 

l.a/a. 

http://gda.pl
http://www.kuratorium.gda.pl
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