
Organizacja mierzenia jakości pracy szkoły  

w roku szkolnym 2015/2016 

w Zespole Szkół w Trzcianie 

 
 

 

Wymaganie: Uczniowie są aktywni 

 
I. Wybrany obszar pracy szkoły.  
 
 
W roku szkolnym 2015/2016 po konsultacjach z dyrekcją, gronem pedagogicznym podjęto 
decyzję o przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej dotyczącej rozwijania kompetencji 
czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród  dzieci i młodzieży. 
 
 
Przewidywane jest także podjęcie działań mających na celu rozwijanie kompetencji 
czytelniczych oraz wzrost czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Ewaluacja ma także na celu 
refleksję nauczycieli jak i uczniów na temat jak upowszechniać czytelnictwo w naszej szkole. 
 
  
 
II. Cel ewaluacji wewnętrznej.  
 
  Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród  dzieci i 
młodzieży. 
 
Cele szczegółowe: 
 

• Pozyskanie informacji na temat czytelnictwa w Zespole Szkół w Trzcianie 

 

• Zbadanie wpływu czytelnictwa na ogólny rozwój dzieci i młodzieży 

 

• Zbadanie dostępności do zasobów bibliotecznych 

 
•  Opracowanie wniosków mających na celu określenie czy uczniowie wykazują 

aktywność w kierunku czytelnictwa i poszerzania wiedzy ogólnej, 

 

 



Pytania kluczowe: 

1. Czy uczniowie mają łatwy dostęp do zasobów bibliotecznych? 

2. Czy uczniowie chętnie wypożyczają książki ? 

3. Książki o jakiej tematyce cieszą się największą popularnością? 

4. O jakie pozycje powinien być poszerzony księgozbiór biblioteczny? 

5. Czy czytanie książek wpływa na doskonalenie umiejętności samokształcenia? 

6. Jak czytelnictwo wpływa na rozwijanie języka ucznia, bogacenie zasobu 

leksykalnego? 

7. Jak rozwijane są kompetencje czytelnicze w szkole? 

8. Czy czytelnictwo wpływa na udział w wydarzeniach kulturowych ? 

9. W jaki sposób nauczyciele zachęcają uczniów do czytania? 

10. Czy rodzice rozbudzają zainteresowania czytelnicze wśród swoich dzieci? 

11. Z jakich innych źródeł czytelniczych dzieci korzystają? 

 

III. Narz ędzia badawcze wykorzystane do diagnozy rozwijania kompetencji czytelniczych 
oraz upowszechniania czytelnictwa wśród  dzieci i młodzieży. 
 
 
Do diagnozy zostały wykorzystane następujące narzędzia badawcze:  
 
• Ankieta skierowana do uczniów, rodziców i nauczycieli.  
 
• Wywiad z bibliotekarzem 
 

• Analiza dokumentacji szkolnej 
 
 
 
IV. Próba badawcza.  
 
Próba badawcza obejmuje:  
 

1. Ankieta (uczniowie III a I b SP, V a i b SP, II a i b G. , III a i b G,  dla rodziców- I  SP, 

II a i b SP nauczycieli – losowo wybrani),  

• Uczniowie 

klasa III a – 18 ankiet 

klasa III b -14 ankiet 

klasa V a -15 ankiet 

klasa V b – 7 ankiet 



SP – 54 ANKIETY 

 

klasa II a G – 16 ankiet 

klasa II b G – 21 ankiet 

klasa III a G – 20 ankiet 

klasa  III b G – 14 ankiet 

G – 71 ankiet 

Łącznie badaniu poddano: 125 uczniów 

• Rodzice: 
Badaniu poddano 25 rodziców klas I, II a i b SP 

 
• Losowo wybrani nauczyciele : 

Badaniu poddano 10 nauczycieli. 
 

2.  Wywiad z bibliotekarzem. 
 
V. Zespół ewaluacyjny.  
 
D. Bieszcz- Daniluk 
J. Kisiel 
M. Kurzeja 
D. Majka 
M. Stachura- Sołtys 
 
 VI. Harmonogram ewaluacji.  
 
1. Przygotowanie narzędzi badawczych – październik 2015 

2. Przeprowadzenie badania – luty 2016  

3. Zebranie wyników i opracowanie raportu z ewaluacji wewnętrznej – kwiecień 2016. 
 
 VII.  Sposób prezentacji wyników ewaluacji wewnętrznej . 
 
 
Wyniki ewaluacji wewnętrznej zaprezentowane zostaną:  
• nauczycielom na Radzie Pedagogicznej 
• uczniom podczas godziny do dyspozycji wychowawcy  
• rodzicom podczas zebrania z rodzicami  
 
Ponadto raport z ewaluacji opublikowany zostanie na stronie internetowej szkoły, a wersja 
papierowa będzie ogólnodostępna w bibliotece szkolnej.  
 
 
ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADA Ń   
 



 
1. KONCEPCJA BADANIA – MODEL METODOLOGICZNY  
 
Model metodologiczny ewaluacji wewnętrznej opiera się na sondażu jako metodzie 
badawczej. Zastosowano technikę ankietową oraz wywiad. Do szerszego spojrzenia na 
interesujące badaczy zagadnienie wybrano obserwację, będącą uzupełnieniem powyższej 
metody. Metodę sondażu rozumie się jako metodę badań, której podstawową funkcją jest 
gromadzenie informacji o interesujących badacza problemach w wyniku relacji słownych 
osób badanych, nazywanych respondentami. Jej cechą charakterystyczną jest „wypytywanie” 
czy sondowanie opinii. Częścią składową tej metody są zadawane respondentom pytania, a 
odpowiedzi na nie mogą być pisemne lub ustne. W przypadku odpowiedzi pisemnej przybiera 
ona formę ankiety, a w przypadku odpowiedzi ustnych formę  
wywiadu.  
Jest to sposób gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz 
dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasilaniu się  
i kierunkach rozwoju określonych zjawisk i wszelkich innych zjawisk instytucjonalnie nie 
zlokalizowanych - posiadających znaczenie wychowawcze, w oparciu o specjalnie wybraną 
grupę reprezentującą populację generalną, w której badane zjawisko występuje.  
 
Badania sondażowe obejmują wszelkiego typu zjawiska społeczne o znaczeniu istotnym  
dla wychowania, stany świadomości społecznej, opinii i poglądów określonych zbiorowości, 
narastania badanych zjawisk, ich tendencji i nasilenia. Metodę sondażu zaleca się stosować 
szczególnie wtedy, gdy pragniemy dowiedzieć się o opiniach, przekonaniach respondentów 
na temat interesujących nas spraw, jak je oceniają, co o nich wiedzą lub chcieliby wiedzieć. 
Przydatna może okazać się w badaniach postaw, motywów i zainteresowań respondentów czy 
zasobu posiadanych przez nich wiadomości o badanym zjawisku, procesie, wydarzeniu.  
 
Badania ankietowe polegają na zadawaniu respondentom pytań kwestionariuszowych  
z prośbą o pisemne odpowiedzi. Pytania zadawane są zazwyczaj pisemnie - za pośrednictwem 
drukowanego zestawu zwanego kwestionariuszem. Przeprowadzone w ten sposób badania 
mają na ogół charakter anonimowy. Dzięki anonimowości ankiety wypowiedzi respondentów 
są bardziej otwarte i szczere. Nadają się one szczególnie do badań nad zagadnieniami 
wymagającymi osobistych zwierzeń, spraw drażliwych lub intymnych.  
 
Wywiad jest rozmową badającego z respondentem według opracowanych wcześniej 
dyspozycji lub w oparciu o specjalny kwestionariusz. Wykorzystywany jest przy poznawaniu 
układów, charakteru i zależności środowiska wychowawczego oraz do poznawania 
problematyki danego środowiska i aspektów wychowania w środowisku społecznym. 
Wywiad służy głównie do poznawania faktów, opinii i postaw danej zbiorowości. Dane 
uzyskane drogą wywiadu pozwalają na analizę układów i zależności między zjawiskami. 
Wywiad polega na ustnym zadawaniu respondentowi pytań przez osobę badającą. Pytania są 
z góry ustalone, jednak nie muszą być zadawane w takim samym brzemieniu i kolejności, jak 
zaplanowano to w kwestionariuszu wywiadu. Ważne jest również, aby wywiad nie 
sprowadzał się do zwykłego zadawania pytań i odpowiadania na nie, lecz aby stał się 
procesem interakcji, czyli wzajemnym oddziaływaniem osoby go prowadzącej i respondenta.  
 
ANKIETY DLA RODZICÓW: 
 
WNIOSKI: 



1. Uczniowie korzystają głównie z biblioteki szkolnej, wszyscy korzystają z zasobów 
bibliotecznych w domu ,nieliczni wypożyczają książki w innych bibliotekach . 

2. 72 procent rodziców uważa ,że zasoby biblioteczne zaspakajają potrzeby dzieci . 
3. 72 procent rodziców uważa ,że powinno być więcej egzemplarzy lektur w bibliotece. 

Księgozbiór powinien być wzbogacony o książki fantasy, science- fiction, 
przygodowe, komiksy oraz bajki i książki przyrodnicze. 

4. Rodzice uważają ,że czytanie książek wpływa na doskonalenie umiejętności 
samokształcenia. Wpływa na umiejętność wypowiadania się i pisania, 
wielokierunkowo rozwija wyobraźnię, uczy ortografii, poszerza wiedzę oraz zasłób 
słownictwa. 

5. Czytanie książek wpływa na rozwijanie języka, jakim na co dzień posługują się 
uczniowie, uczą poprawnej polszczyzny… 

6. Rodzice pobudzają zainteresowania czytelnicze dzieci poprzez: 
• Udostępnianie książek 
• Zachęcanie do czytania 
• Kupowanie książek 
• Codzienne czytanie dzieciom 
• Wspólne chodzenie do biblioteki 
• Opowiadanie różnych historii 
• Podsuwanie czasopism i książek zgodnych z zainteresowaniami dziecka 

 
ANKIETY DLA UCZNIÓW  
 
WNIOSKI 
Uczniowie szkoły podstawowej czytają głównie książki w wersji papierowej, 
biblioteka jest dla nich wypożyczalnią ,ale pojawiły się także wypowiedzi ,ze jest to 
miejsce gdzie można spokojnie spedzićczas podczas przerwy, czy składem wiedzy i 
przyjacielem. Najwięcej książek czytają młodsi ankietowani, są to głównie książki 
przygodowe ,ale również dużą popularnością cieszą się też książki fantastyczne i 
historyczne. Większość uczniów korzysta z biblioteki cześciej niż raz w tygodniu. 
Z ankiet wynika że nauczyciele zachęcają uczniów do czytania poprzez różnego typu 
wystawy, mówią o książkach, kupując nowe książki, opowiadająć o książkach, 
podsuwają tytuły książek, każą czytać lektury, Książki mają także wg. Uczniów na 
udział w wydarzeniach kulturalnych głównie wyjscie do kina czy teatru, pojawila się 
odpowiedz ze ksiazki zachęcają do napisania wlasnej. Nowe książki najczęściej 
kupuje im rodzina. 
Starsi uczniowie czytają znacznie mniej ,częściej korzystaja z książek w wersji 
elektronicznej, Najczęściej sami kupują sobie książki. U gimnazjalistów także 
największym powodzeniem cieszą się książki przygodowe i fantastyczne, nieco mniej 
popularne SA książki psychologiczne.  
 
ANKIETY DLA NAUCZYCIELI:  

a. Nauczyciele stosują różnorodne formy rozwijania kompetencji czytelniczych: 
• kąciki czytelnicze 
• godziny z ciekawą książką 
• kontrola czytelnictwa 
• czytanie różnorodnych tekstów 
• zabawy z wykorzystaniem utworów literackich 
• konkursy czytelnicze  



• wyjazdy do teatru 
 

b. Nauczyciele organizując zajęcia z wykorzystaniem tekstów z 
podręcznika zwykle podczas jednostki lekcyjnej: 

• zachęcają dzieci do porównywania zdarzeń z tekstu z ich własnymi 
doświadczeniami 

• motywują do samodzielnego czytania tekstu 
• rozmawiają z dziećmi na temat przesłania tekstu i jego głównego 

problemu 
• wykorzystują utwory do pisania przez dzieci różnych form 

wypowiedzi 
• wykorzystują tekst do ćwiczeń językowych 
• organizują samodzielne czytanie przez dzieci z podziałem na role 
• zachęcają do własnej interpretacji utworów 

 

c. Nauczyciele dają swoim uczniom możliwość kształtowania umiejętności 
wykorzystywania i przetwarzania tekstów na swoich zajęciach. 

d.  Wszyscy ankietowani nauczyciele jednogłośnie stwierdzili, iż daje swoim 
uczniom możliwość kształtowania umiejętności czytania na swoich zajęciach. 
 

WYWIAD Z BIBLIOTEKARZEM  
 

1.Organizowane są różnorodne akcje zachęcające uczniów do czytania 
książek: 

• „Cała Polska czyta dzieciom” 
• Czytanie książek młodszym dzieciom przez starszych kolegów 
• Spotkania z bohaterami ulubionych bajek 
• Ilustracje do ulubionych książek 
• Noce z książką 
• Spotkania z książką 
• Recenzje ciekawych książek 
• Konkursy czytelnicze 
• Nagrody dla uczniów ,którzy czytają najwięcej 

 
2.Pani Bibliotekarka w  godzinach otwarcia biblioteki jak i każdej wolnej 

chwili stwarza uczniom możliwość korzystania z zasobów 
bibliotecznych oraz służy pomocą przy wyborze książek. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 


