
Ewaluacja wewnętrzna 2014/2015 

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych 

w Tarnowie 

 

1) Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej jest obszar wymagania nr 10: 

„Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz 

wzajemnego rozwoju”. 

 

2) Cel ewaluacji wewnętrznej:  

 Pozyskanie informacji o formach i efektywności współpracy ze środowiskiem 

lokalnym 

 

3) Pytania kluczowe: 

 Jakie akty prawne regulują współpracę szkoły z instytucjami lokalnymi? 

 Z jakimi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym 

współpracuje szkoła? 

 Czy w działaniach szkoły uwzględniane są możliwości i potrzeby środowiska? 

 Czy podejmowane działania rozwijają w uczniach postawy prospołeczne? 

 Jakie formy współpracy są atrakcyjne dla uczniów? 

 Co rodzice wiedzą na temat pracy Zespołu Szkół Mechaniczno – 

Elektrycznych? 

 

4) Metody badawcze: 

 Ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli 

 Wywiady z przedstawicielami instytucji działających w środowisku lokalnym 

 Analizy dokumentów 

 Program wychowawczy 

 Koncepcja pracy szkoły 

 Kronika szkoły 

 Gazetka szkolna „Zamiast ZAMIAST” 

 Strona WWW szkoły 

 Podziękowania i potwierdzenia udziału 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HARMONOGRAM EWALUACJI 2014/2015 

„Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska 

lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju”. 

 

 

ZADANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

Określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, 

pytań kluczowych i wskazania metod 

Do 

15.09.2014 

Dyrektor,  

zespół ds. ewaluacji 

Przygotowanie ankiet dla uczniów, rodziców 

i nauczycieli 

Przygotowanie wykazu instytucji 

współpracujących ze szkołą 

 

Do 

15.10.2014 

 

Zespół ds. ewaluacji 

Przeprowadzenie analizy dokumentacji Do 

31.10.2014 

Zespół ds. ewaluacji 

Gromadzenie danych – ankiety wśród 

uczniów, rodziców i nauczycieli 

Do 

19.12.2014 

Zespół ds. ewaluacji 

Szkoleniowa rada pedagogiczna        

„Budowanie wizerunku szkoły w 

środowisku lokalnym” 

Koniec 

listopada 

Dyrektor, 

Zespół ds. ewaluacji 

Przygotowanie i przeprowadzenie 

wywiadów z przedstawicielami instytucji 

współpracującymi z ZSME 

I –II 2015 Zespół ds. ewaluacji 

Spotkania z ciekawym człowiekiem Rok szkolny 

2014/2015 

Pedagog, 

Zespół ds.ewaluacji 

Organizacja ” Dni otwartych ZSME” Kwiecień 

2015 

Dyrektor, 

Wszyscy nauczyciele 

Opracowanie danych i ich analiza II – IV 2015 Zespół ds. ewaluacji 

Wyciągnięcie wniosków i opracowanie 

raportu 

V 2015 Zespół ds. ewaluacji 

 

 

 


