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Wstęp 
 

Od 1990 roku system oświaty w Polsce poddawany jest przemianom. 

Wpływ na te zmiany mają zarówno nowe warunki egzystencji polskich rodzin jak 

i podejmowane przez rząd reformy społeczno – gospodarcze. Wieloetatowość, 

narastający brak pewności zatrudnienia, zawierane w coraz późniejszym wieku 

małżeństwa, chęć zdobycia jak najlepszego wykształcenia przed założeniem 

rodziny doprowadziły do spadku liczby urodzeń, a w efekcie do zmniejszenia się 

liczby uczniów w wielu szkołach. Szkoły stanęły przed nowym zadaniem – 

modyfikacji swojej pracy tak aby być atrakcyjnym zarówno pod względem 

nauczania jak i organizacji zajęć również dodatkowych dla przyszłych uczniów. 

Obecnie na rynku pracy ceniona jest elastyczność, zdolność do szybkiego 

przekwalifikowania się czyli zdobycie wykształcenia odpowiedniego do potrzeb i 

wymagań zmieniającego się rynku.  

Nowa rzeczywistość, szybkie zmiany w otaczającej nas rzeczywistości 

wymusiły również zmiany w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych - 

wprowadzenie nowego modelu nadzoru pedagogicznego. W rozporządzeniu MEN 

z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ujęto kluczowe 

zagadnienia i decyzje związane z wprowadzeniem w życie tych zmian. „Planowe i 

doraźne działania prowadzone przez dyrektorów mają wynikać z potrzeb szkoły 

lub placówki” (§ 3.4.) -   a potrzeby przede wszystkim z potrzeb rozwojowych 

uczniów, dzieci.  Jedną ze zmian było rozdzielenie trzech funkcji nadzoru 

pedagogicznego: kontroli przestrzegania prawa, wspomagania pracy szkół i 

placówek oraz nauczycieli w zakresie ich działalności, a także ewaluacji 

działalności edukacyjnej szkół i placówek. Zaproponowano dwie formy 

ewaluacji: zewnętrzną i wewnętrzną. Pojęcie to jeszcze całkiem niedawno 

przyjmowane z niechęcią i strachem stało się dziś nieodłącznym elementem 

planu pracy szkoły wpływającym na jej rozwój . 
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Przedmiotem rozważań mojej pracy jest ewaluacja wewnętrzna, jej 

znaczenie dla rozwoju szkoły oraz metody realizacji . Praca składa się z wstępu, 

trzech rozdziałów i zakończenia. Pierwszy rozdział przedstawia teoretyczne 

omówienie pojęcia ewaluacji, jej celów w odniesieniu do pracy szkoły oraz 

najpopularniejszych modeli projektów ewaluacyjnych. Drugi rozdział traktuje o 

planowaniu ewaluacji oraz omawia najczęściej wykorzystywane narzędzia 

badawcze. W trzecim rozdziale przedstawiłam przykładowy projekt ewaluacji w 

którym wykorzystano materiały wypracowane przez jedną z grup ewaluacyjnych 

działającej w ubiegłym roku szkolnym w jednej z tarnowskich szkół. 

 

W pracy wykorzystano dostępną literaturę, obowiązujące akty prawne 

i rozporządzenia: 

 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 
poz. 2572 ze zm.), 
 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 październik a 2009 r. w 
sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.), 

 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 
poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r.poz. 977). 
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1. CZYM JEST EWALUACJA I JAKIE SĄ JEJ ZADANIA  
 

Ewaluacja polega na zbieraniu informacji o sytuacji szkoły, jest procesem 

profesjonalizującym działania zespołu i jednocześnie ulepszającym proces 

uczenia się. Ważne jest aby stała się naturalnym elementem pracy szkoły , a nie 

była czymś dodatkowym, sztucznym - zapisanym tylko na papierze. Dla sukcesu 

ewaluacji wewnętrznej a co za tym idzie również zewnętrznej czyli 

doprowadzenia do sytuacji w której będzie się wykorzystywać zebrane 

informacje do poprawy pracy szkoły, konieczne jest przeanalizowanie potrzeb w 

odniesieniu do tej konkretnej szkoły, która ma swoje indywidualne problemy 

oraz potrzeby wynikające z koncepcji pracy placówki i wizji jej rozwoju.   

 

Można spotkać się z wieloma definicjami ewaluacji: 

 ... jest to systematyczny proces obejmujący zbieranie informacji oraz 

zdawanie relacji (w postaci raportu) z tego, jak się rzeczy mają, z intencją 

dostarczenia danych ułatwiających podejmowanie decyzji- H. Mizerek 

 ... jest to systematyczne zbieranie informacji z pewnego zakresu, którego 

celem jest dostarczenie przydatnej informacji zwrotnej materiały 

szwajcarskie 

 ... jest to proces zbierania danych i ich interpretacja w celu podejmowania 

decyzji- Ch. Galloway 

 ... jest to systematyczne badanie wartości lub cech konkretnego programu, 

działania lub obiektu z punktu widzenia przyjętych w tym celu kryteriów w 

celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia- L. Korporowicz 

 

Definicje powyższe mają cechy wspólne - opisują pewien proces, na który 

składają się: 

  zbieranie danych 
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  analiza zebranych informacji 

  wyciąganie wniosków 

  formułowanie rekomendacji co do decyzji, jakie powinny być podjęte 

 

Jest to proces nierozerwalnie związany z wartościowaniem, a do tego potrzebne 

są kryteria opisujące wartości, do których odnosimy się w ewaluacji. 

 

W świetle powyższych danych: 

 Ewaluacja w szkole to systematyczne gromadzenie, porządkowanie i ocena 

danych dotyczących dokumentów, działań i osób. 

 Ewaluację przeprowadzamy według ustalonych kryteriów w celu 

       podjęcia decyzji dotyczących przyszłych działań. 

 

1.1 Rodzaje ewaluacji. 

 
Istnieje bardzo dużo różnych podziałów ewaluacji , wynikających z jej różnych 

aspektów (np.: w jakim celu przeprowadzamy ewaluację? Kto ją przeprowadza? 

Czego dotyczy?) 

 

Ewaluacja może być: 

 wewnętrzna- zewnętrzna 

 własna- obca 

 procesu- produktu 

 szeroko zakresowa- fokusowa (wybiorcza) 

 

1.2 Cele ewaluacji 
 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) ewaluacja – obok kontroli i 

wspomagania – jest jedną z podstawowych form nadzoru pedagogicznego.  

Ewaluacja jest jednym z filarów nowego systemu nadzoru pedagogicznego 
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polskich szkół i placówek oświatowych. Jego celem nadrzędnym jest wsparcie 

szkół w rozwoju i podnoszenie jakości edukacji. Do jego osiągnięcia niezbędna 

jest autorefleksja i analiza własnych działań, dokonywana przez nauczycieli i 

dyrektorów szkół.  Odpowiednio przeprowadzona, daje odpowiedź na dwa 

zasadnicze pytania: gdzie jesteśmy i w jakim kierunku iść, aby się dalej rozwijać.  

Oczywiście analizując swoją pracę nauczyciele i dyrektorzy mogą się również 

inspirować wymaganiami zdefiniowanymi przez ministerstwo, analizując, w 

jakim stopniu to, co się robi w ich placówce, wpisuje się w te wymagania. 

Zawierają one bowiem bezpośrednie odniesienia do wartości edukacyjnych 

szkoły, takich jak uwzględnianie możliwości rozwojowych uczniów, ich chęć do 

uczestniczenia w zajęciach, kształtowanie właściwych postaw i zachowań 

społecznych, motywowanie czy wreszcie – osiąganie przez uczniów dobrych 

wyników.  

Ewaluacja wewnętrzna powinna być elementem codziennej praktyki szkolnej i 

dostarczać informacji, które pomogą dyrektorowi i nauczycielom podejmować 

słuszne i uzasadnione decyzje co do działalności placówki i organizacji pracy. Ma 

na celu wsparcie w szkołach i innych placówkach oświatowych profesjonalnej 

kultury organizacyjnej. Dla sensownego przeprowadzenia autoewaluacji 

kluczowe jest dokładne określenie jej przedmiotu. Może nim być działalność całej 

placówki lub jakiś wybrany obszar, np.: współpraca szkoły z rodzicami, 

prowadzenie zajęć, materiały dydaktyczne, zarządzenie szkołą. Podstawową 

inspiracją dla rady pedagogicznej o podjęciu działań ewaluacyjnych powinny być 

wyrażane przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców potrzeby zmian w szkole. 

 

1.3 Modele projektów ewaluacyjnych 

 
Ewaluacja w zależności od zadań, jakie przed nią postawiono, wykorzystuje różne 

metody i narzędzia badawcze. Wśród metod wyróżniamy: 

 Ilościowe – mają za zadanie odpowiedzieć na pytanie „ile?” stosowane są 

gdy koncentrujemy się na ocenie rezultatów , gdy w centrum 

zainteresowania są wyniki i osiągnięcia uczniów, placówki. 
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 Jakościowe – odpowiadają na pytanie „jak?” stosowane są gdy 

koncentrujemy się na ocenie relacji np. między uczniami, nauczycielami . 

 

Istnieje wiele modeli projektów ewaluacyjnych. Wśród najpopularniejszych 

wyróżniamy: 

 Model SWOT – to technika analityczna polegająca na podzieleniu 

zebranych danych na  cztery grupy  

S – mocne strony, zalety 

W – słabe strony, wady 

O – szanse, umożliwiające pojawienie się korzystnych zmian 

T – zagrożenia, możliwość pojawienia się w przyszłości niekorzystnych 

zmian 

 Model action research – zakłada spiralny układ kolejno modyfikowanych 

cykli. Każdy cykl składa się z czterech faz 

- planowanie pracy 

- realizacja planu, działanie 

- obserwacja działania 

- refleksja 

 Klasyczny model ewaluacyjny – skupia się na ocenie rezultatów, pomija 

wiele istotnych czynników procesu dydaktycznego. Przykładem tego 

rodzaju ewaluacji jest rankingowanie szkół według wyników egzaminu 

zewnętrznego 

 Model akredytacyjny – ma związek z uznawaniem świadectw, dyplomów, 

certyfikatów wydawanych po zakończeniu szkoleń, kursów itp. Ocena 

pracy instytucji wiąże się przede wszystkim z oceną kadry – jej 

kompetencji, umiejętności pedagogicznych. 

 Model triangulacyjny – ocena następuje z punktu widzenia kilku grup, np. 

z perspektywy ucznia, rodzica, nauczyciela. Pozyskanie informacji od 

różnych osób i z różnych perspektyw na dany temat pozwala na uzyskanie 

wielowymiarowego i obiektywnego opisu zjawiska. 
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 Model socjologiczny – eksponuje analizę zależności, związków 

przyczynowo- skutkowych, które obecne są w procesie nauczania. 

 

2. Planowanie ewaluacji wewnętrznej 
 

 
W nowej koncepcji nadzoru pedagogicznego znajdujemy szczegółowe 

wytyczne dotyczące realizacji procesu ewaluacji zewnętrznej, zaś koncepcję 

przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej pozostawiono decyzji zespołów 

ewaluacyjnych w poszczególnych placówkach. Jest to doskonała sposobność, by 

ewaluację wewnętrzną w szkole prowadzić w sposób umożliwiający pozyskanie 

użytecznych informacji oraz wykorzystać ją w doskonaleniu pracy placówki w 

obszarach, które takiej poprawy rzeczywiście wymagają.  

Jednym z najważniejszych elementów procesu każdej ewaluacji, 

warunkującym powodzenie tego procesu, jest etap planowania ewaluacji. 

Przystępując do planowania ewaluacji, warto pamiętać, że jest ona przede 

wszystkim narzędziem do pozyskiwania informacji mającym wspomagać proces 

decyzyjny i budować współodpowiedzialność za osiągane rezultaty pracy, nie 

oferuje natomiast gotowych rozwiązań czy sposobów postępowania. Planowanie 

ewaluacji warto rozpocząć od dyskusji w gronie nauczycieli, z udziałem 

dyrektora, uczniów, rodziców czy nawet przedstawicieli środowiska lokalnego. 

Przedmiotem dyskusji powinna być identyfikacja problemów, które warto 

poddać ewaluacji, które wymagają rozwiązania na terenie szkoły, a ewaluacja 

mogłaby być pomocna w poszukaniu tych rozwiązań. Jest to punkt wyjścia do 

sformułowania celu ewaluacji i określenia funkcji, jaką ma pełnić w szkole. 

Wyjście od zdefiniowania celu ewaluacji w bezpośredni sposób poprowadzi do 

wskazania sposobu wykorzystania wyników ewaluacji i uzasadnienia 

użyteczności jej przeprowadzenia. Prowadzenie ewaluacji w szkole jest 

uzasadnione właśnie możliwością wykorzystania jej wyników przez konkretne 

osoby – dyrektora szkoły, nauczycieli, a w wielu wypadkach prawdopodobnie 
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również uczniów, rodziców, przedstawicieli organu prowadzącego. Dlatego też 

kolejna decyzja podczas planowania ewaluacji powinna dotyczyć identyfikacji 

odbiorców ewaluacji, czyli odpowie na pytanie, dla kogo ewaluację  prowadzimy i 

kto będzie korzystał z poczynionych w jej wyniku ustaleń. Określenie odbiorców 

ewaluacji jest potrzebne, by wziąć pod uwagę w prowadzonym badaniu ich 

potrzeby informacyjne – czyli to, co dla nich może być ważne, interesujące i 

istotne z punktu widzenia ich zadań i ról, jakie pełnią. Ewaluacja musi być 

również wykonalna, dlatego też, przystępując do jej planowania musimy się 

zastanowić nad zasobami, jakimi dysponujemy i jakie możemy na rzecz 

wykonania ewaluacji poświęcić. Ewaluacja, jak każde przedsięwzięcie, musi 

zostać zrealizowana w określonym terminie – warto więc planując ją w szkole, 

wziąć pod uwagę kalendarz pracy szkoły oraz obciążeń nauczycieli. 

Kolejnym etapem jest przystąpienie do opracowania tak zwanego projektu 

ewaluacji, czyli założeń merytorycznych i metodologicznych badania 

ewaluacyjnego. 

 

W skład projektu ewaluacji wchodzi określenie: 

 

 przedmiotu badania ewaluacyjnego oraz głównych problemów 

(obszarów, zagadnień) - Etap ten polega na zdefiniowaniu przedmiotu 

ewaluacji, czyli precyzyjnym określeniu, co będzie poddawane ewaluacji. 

Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej może być działalność całej placówki 

lub jakiś obszar jej zadań i pracy. Temat badania (przedmiot ewaluacji) 

może być również określony w kategoriach problemu do rozwiązania lub 

zagadnienia do zdiagnozowania (np. identyfikacja barier we wdrażaniu 

programu profilaktycznego realizowanego na terenie szkoły, diagnoza 

potrzeb szkoleniowych nauczycieli pracujących w placówce, rozpoznanie 

problemu przemocy w placówce, identyfikacja potrzeb i oczekiwań 

rodziców i dzieci w zakresie oferty pozalekcyjnej placówki) – informacje 

pozyskane w wyniku ewaluacji mogą pomóc właściwie zidentyfikować 



11 
 

problem/rozpoznać zagadnienie i ułatwić podjęcie właściwych kroków 

zmierzających do ich rozwiązania czy opracowania strategii postępowania 

 

 pytań kluczowych - pytania ewaluacyjne to pytania sformułowane w 

sposób ogólny (problemowy), na które będzie się odpowiadać w rezultacie 

przeprowadzanej ewaluacji. Nie są to pytania, które bezpośrednio zostaną 

zadane osobom objętym ewaluacją na przykład uczniom, rodzicom, 

nauczycielom (choć niektóre z nich mogą być zadane wprost), ale te, na 

które odpowiedzi będzie się poszukiwać w trakcie całego procesu 

badawczego. 

 

 kryteriów ewaluacji - przykładami kryteriów najczęściej stosowanych w 

ewaluacji są: skuteczność, efektywność, użyteczność, trafność i 

trwałość. Kryteria te wymagają każdorazowego doprecyzowania 

zgodnego z przyjętą koncepcją ewaluacji. 

 

skuteczność – kryterium to pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele 

ewaluowanego przedsięwzięcia zostały osiągnięte. 

 

efektywność – kryterium to pozwala ocenić poziom ekonomiczności 

zrealizowanego przedsięwzięcia czy też funkcjonowania instytucji, czyli stosunek 

poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów. 

 

użyteczność – kryterium to pozwala ocenić, w jakim stopniu realizacja 

ewaluowanych działań rzeczywiście przyczyniła się do rozwiązania 

zidentyfikowanego problemu 

 

trafność – kryterium to pozwala ocenić, w jakim stopniu przyjęte cele i metody 

realizacji przedsięwzięcia odpowiadają zidentyfikowanym problemom 
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trwałość – kryterium to pozwala ocenić, czy pozytywne rezultaty ewaluowanego 

przedsięwzięcia/interwencji mogą trwać po zakończeniu wsparcia 

 

 metod badawczych - najczęściej stosowanymi w ewaluacji metodami 

badawczymi są: analiza dokumentacji, metoda kwestionariuszowa, 

wywiad oraz obserwacja.  

 harmonogramu ewaluacji - w projekcie ewaluacji powinny się znaleźć 

informacje na temat ram czasowych ewaluacji, a w szczególności 

informacja, kiedy powinno nastąpić rozpoczęcie i zakończenie ewaluacji 

oraz ile czasu przeznaczamy na zbieranie danych oraz ich analizę.  

W harmonogramie warto dokonać identyfikacji dat granicznych do 

realizacji głównych etapów badania, takich jak: 

 etap planowania i projektowania ewaluacji,  

 etap przygotowawczy etap realizacji badań,  

 etap analizy danych i pisania raportu,  

 etap omawiania wyników i konsultowania raportu, 

 formatu raportu i sposobu upowszechniania wyników. 

2.1. Przebieg ewaluacji 

 
Ewaluacja, czyli badanie wartości (jakości) danego obiektu, niezależnie od 

rodzaju czy typu, niezależnie od tego, jakim obiektem się zajmuje, ma 

charakterystyczne etapy i przebieg. 

 

 PRZYGOTOWANIE 

 

- zaplanowanie działań (plan ewaluacji) 

- projekt ewaluacji 

 

Ten etap zawiera zaplanowanie działań oraz sporządzenie projektu 
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ewaluacji. Podczas planowania działań odpowiadamy przede wszystkim 

napytania o cel naszej ewaluacji, o jej odbiorców oraz określamy przedmiot 

ewaluacji - czyli potwierdzamy, co konkretnie chcemy poddać badaniu. Oprócz 

tego powinniśmy znaleźć odpowiedzi na pytania: na kiedy potrzebne są nam 

wyniki? Kto będzie zaangażowany w przeprowadzanie ewaluacji? Jakie będą 

funkcje i zadania poszczególnych osób? Tak więc plan ewaluacji jest ważny 

przede wszystkim z punktu widzenia zarządzania całym przedsięwzięciem. 

Z kolei projekt ewaluacji jest ważny od strony metodologicznej naszych 

badań, wpływa na wybór konkretnego sposobu przeprowadzenia ewaluacji. 

Musi się w nim znaleźć dokładny opis tego, co chcemy badać, które aspekty oraz 

jakie kryteria oceny danego „obiektu” nas interesują. Dopiero potem określamy 

sposób, w jaki chcemy gromadzić interesujące nas dane, czyli: gdzie będziemy 

ich szukać (źródła danych), oraz jakie metody zastosujemy i na jakiej próbie 

(tzn. ile osób obejmiemy badaniem)Załącznikiem do projektu powinny być 

narzędzia, za pomocą których zbierzemy potrzebne informacje. 

 

 REALIZACJA 

 

Gdy wiemy już co, kto, jak, po co i kiedy będzie robił, możemy 

przystąpić do badania ewaluacyjnego.  

Warto przy tym pamiętać o pewnych istotnych kwestiach: 

- Jeżeli mamy przed sobą gotowe dane, nie możemy już niczego zmienić. Dlatego 

tak ważna jest konsultacja oraz przetestowanie narzędzi i procedury przed 

właściwym badaniem. Unikniemy w ten sposób źle postawionych pytań, a tym 

samym zbierania nieistotnych lub niezrozumiałych danych, jak również 

dysproporcji pomiędzy nakładem pracy a uzyskanymi wynikami. Kluczową rolę 

odgrywa tutaj również stały monitoring działań, tak, aby na czas otrzymywać 

potrzebne nam informacje. 

- Aby zgromadzić wiarygodne dane, należy zadbać o zbudowanie klimatu 

otwartości i zaufania oraz o etyczną stronę prowadzonych działań. Dla 
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przeprowadzanego procesu warto pozyskać całą społeczność szkolną, jasno 

określając cel i procedurę badania oraz wspólnie wybierając obszary i kryteria 

ewaluacji. 
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 PODSUMOWANIE 

Na tym etapie posiadamy już interesujące nas dane i zbieramy się do ich 

uporządkowania, analizy i prezentacji. Wyniki ewaluacji zbieramy i 

prezentujemy w końcowym raporcie ewaluacyjnym. Ze względów praktycznych 

wskazane jest, aby wyniki ewaluacji zapisywane były w formie zwięzłej i 

czytelnej dla adresata. Z zebranych danych należy wyciągnąć wnioski, 

zawierające odpowiedzi na postawione wcześniej w projekcie ewaluacji pytania 

i wartościować uzyskane wyniki według sformułowanych w projekcie 

kryteriów. Należy również zastanowić się, jakie ogólne zalecenia na przyszłość 

wynikają ze sformułowanych wniosków. 

Należy pamiętać o tym, że celem ewaluacji wewnętrznej szkoły nie może być tylko 

kontrola efektów końcowych. Ewaluacja ta służy głównie optymalizacji i ciągłemu 

rozwojowi pracy pedagogicznej. Początkiem tej drogi musi być refleksja i 

podsumowanie własnej pracy, co w rezultacie pozwala na dokonanie zmian i 

zaplanowanie dalszych działań. 

2.2. Narzędzia badawcze 
 

Jednym z zagadnień, sprawiającym najwięcej problemów przy planowaniu 

ewaluacji, jest właściwy dobór metod zbierania danych. Do najbardziej 

popularnych należą: 

  

ANKIETA: 

Jest to metoda obecnie bardzo rozpowszechniona, w prawie każdej szkole 

nauczyciele stosują ankiety na użytek własny czy dla potrzeb instytucji. Jednak 

jest to metoda, którą należy stosować z rozmysłem. Po ankietę sięgamy wtedy, 

gdy zależy nam na zdobyciu informacji od dużej grupy osób, kiedy pragniemy 

poznać opinie tych osób na jakiś temat, lub gdy temat badania jest drażliwy i 

możemy liczyć na szczere odpowiedzi tylko w przypadku ankiety anonimowej. 
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Przy tworzeniu ankiety (kwestionariusza ankiety) należy pamiętać o pewnych 

kwestiach, które dotyczą: 

 

 poprawności formułowania pytań 

 rodzajów pytań 

 konstrukcji kwestionariusza 

 instrukcji dla respondenta 

 

W ankietach mamy do czynienia z pytaniami: 

 

 Zamkniętymi, które pozwalają udzielić odpowiedzi w ramach możliwości 

określonych przez badacza w formie skali bądź listy możliwych 

odpowiedzi. 

 Otwartymi, które dają pełną swobodę przy udzielaniu odpowiedzi (trudne 

do przeanalizowania i sformułowania konkretnych wniosków) 

  Półotwartymi, które zawierają listę odpowiedzi i jednocześnie dają 

możliwość udzielenia odpowiedzi innej, dowolnej. 

 

Konstrukcja ankiety: 

 

Kwestionariusz możemy podzielić na 3 części: 

 wstęp- informacje dotyczące autorów badania, , tytuł badania, 

                        jego cel a także prośbę o szczere i wyczerpujące odpowiedzi, 

                        zapewnienie o poufności i podziękowanie za wzięcie udziału 

                        w badaniu 

 rozwinięcie- gdzie zamieszczamy pytania związane z badaną 

                kwestią, układając je w kolejności od pytań ogólnych do   szczegółowych 

 zakończenie- umieszczamy tutaj tzw. metryczkę- zbiór informacji osobie, 

która wypełniała kwestionariusz typu: wiek, płeć, wykształcenie itp. 
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OBSERWACJA: 

Podejmując decyzję o włączeniu metody obserwacji do projektu ewaluacji, 

musimy rozważyć kilka kwestii, które pomogą w pełnym wykorzystaniu walorów 

tej metody. 

 Co będziemy obserwować? 

 

 Zasięg prowadzonej przez nas obserwacji i jej kierunek będą wyznaczone przez 

pytania, na które szukamy odpowiedzi podczas realizacji ewaluacji. Założone 

przez nas obserwacje muszą być możliwe do zrealizowania. 

 

 W jakim stopniu obserwator będzie zaangażowany w 

obserwowane przedsięwzięcie? 

 

W przypadku obserwacji uczestniczącej obserwator jest jednocześnie 

uczestnikiem sytuacji, którą obserwuje- np.: nauczyciel na zebraniu rady 

pedagogicznej. W przypadku obserwacji nieuczestniczącej obserwator jest osobą 

zewnątrz - np.: nauczyciel na lekcji koleżeńskiej. 

 

 Czy będziemy prowadzić obserwację jawną, czy ukrytą? 

 

Warto zdać sobie sprawę z faktu, że obserwator wywiera wpływ na 

obserwowaną rzeczywistość. Jest on szczególnie silny, gdy w grę wchodzą 

stosunki zależności służbowej lub relacja nauczyciel- uczeń. Jednak w przypadku 

obserwacji ukrytej musimy zastanowić się nad jej etycznością. 

 

 Kiedy będziemy prowadzić obserwację? 

 

Czas trwania obserwacji i wybór momentu jej przeprowadzenia będą zależały od 

rodzaju pytań badawczych. Czasami konieczna jest długotrwała obserwacja, w 

innej sytuacji wystarczy pobieżne przyjrzenie się danej kwestii. 
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 Jaki będzie zasięg prowadzonej obserwacji? 

 

Szerszy lub węższy zakres obserwacji zależy od postawionych pytań badawczych 

oraz od czasu i środków, jakie możemy przeznaczyć na prowadzenie badania. 

Efektem przeprowadzenia obserwacji są notatki. Najlepiej sporządzać notatki w 

trakcie prowadzenia obserwacji i uzupełnić je zaraz po jej zakończeniu. Notatki 

muszą mieć formę opisową. Nie interpretujemy sytuacji, którą obserwujemy, lecz 

koncentrujemy się na jej opisie. Na wnioski przychodzi czas w trakcie analizy 

danych. 

 

Wywiad 

Wywiad jest formą rozmowy między co najmniej dwiema stronami, z których 

jedna jest stroną prowadzącą (np. zadającą pytania), a druga prowadzoną (np. 

odpowiadającą na zadawane pytania). Bardzo często podczas działań 

badawczych wywiad jest traktowany jako forma wymiany uwag, poglądów i 

spostrzeżeń między stronami. W czasie takiej swobodnej wymiany myśli 

(swobodnej tylko umownie, ponieważ i tak w pewnym stopniu jest ona 

moderowana przez prowadzącego) uzyskuje się najwięcej istotnych 

informacji. 

Osoba prowadząca wywiad powinna posiadać więc m.in. następujące walory: 

cierpliwość, wyrozumiałość, umiejętność słuchania i czytelnego prezentowania 

swoich myśli. Powinna być także empatyczna, tolerancyjna (chociażby wobec 

innych poglądów). Wywiad jest niezwykle ważną metodą badawczą, ale należy 

pamiętać, że punktem wyjścia do przygotowania wywiadu są wyniki 

uzyskane innymi metodami, np. ankiet lub obserwacji. Z reguły jest on jedną z 

ostatnich metod stosowanych przy badaniu określonego problemu czy 

zagadnienia. 

Wyniki wywiadu stanowią uzupełnienie, dopowiedzenie, wyjaśnienie, 

doprecyzowanie wcześniej uzyskanych danych. 
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Do najważniejszych zalet wywiadu z pewnością można zaliczyć: 

 możliwość poruszenia skomplikowanych i szczegółowych kwestii, 

 poznanie faktów z osadzeniem ich w kontekście sytuacyjnym, 

 spojrzenie na rzeczywistość z perspektywy uczestników, 

 poznanie znaczeń i interpretacji samych zainteresowanych, 

 

Wadami tej metody są natomiast: 

 czasochłonność procedury badawczej, 

 czasochłonność realizacji i analiz, 

 możliwość przebadania niewielu respondentów, 

 skomplikowana analiza, 

 niechęć uczestnika do wyrażania wprost swoich opinii, zwłaszcza 

krytycznych. 

 

Przykładowy scenariusz wywiadu 

1. Jak oceniasz program wydarzenia/nauczania/uroczystości? 

2. Jak oceniasz realizację wydarzenia/nauczania/uroczystości? 

3. Co było/jest największą zaletą wydarzenia/programu? Uzasadnij swój wybór. 

4. Co było/jest największą wadą wydarzenia/programu? Uzasadnij swój wybór. 

5. Dlaczego wziąłeś/wzięłaś udział w tym wydarzeniu/programie? 

6. Czy nauczyłeś/nauczyłaś się czegoś o…? Jeżeli tak, to czego? 

7. Co o tym wydarzeniu/programie mówią inne osoby, które znasz? 

8. Czy gdybyś miał/miała okazję, to uczestniczyłbyś/uczestniczyłabyś w 

podobnym wydarzaniu/programie? 

Uzasadnij swoje zdanie. 

 

W prezentowanym przykładzie na uwagę zasługuje proszenie respondenta o 

uzasadnienie prezentowanych twierdzeń. Jest to bardzo ważne, ponieważ zmusza 

do zastanowienia się nad udzieloną odpowiedzią i w konsekwencji otrzymujemy 

dzięki temu bardziej wartościowy materiał badawczy. 
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Analiza dokumentów 

Analiza dokumentów jest ostatnią z omawianych metod badawczych, choć 

zdecydowanie nie jest ona ostatnia jako metoda. Wręcz odwrotnie, z reguły wiele 

cyklów badawczych rozpoczyna się właśnie od analizy dokumentów lub 

określonego dokumentu kluczowego. Polega ona na dokładnym przejrzeniu 

badanego dokumentu i „wydobyciu” z niego interesujących nas informacji, co dla 

wielu jest nie lada sztuką. Często mamy problemy z wyborem informacji 

właściwych, najważniejszych dla danej kwestii, z całego zbioru różnych 

informacji. Jest to tzw. efekt szumu informacyjnego. Gdy mamy dużo danych,  nie 

wiemy, co właściwie wybrać lub na co się zdecydować. 

 

Do głównych zalet analizy dokumentów zalicza się: 

 możliwość analizy różnorodnej dokumentacji, 

 uzyskanie już zsyntetyzowanej informacji o mających miejsce działaniach i 

ich rezultatach, 

 spojrzenie na rzeczywistość z perspektywy zakładanych celów i wartości 

oraz „dowodów” ich realizacji. 

Wadami tej metody są: 

 ryzyko zbyt uproszczonej interpretacji danych i pochopnych uogólnień, 

 możliwość „odbiegania” rzeczywistości od danych zamieszczonych w 

dokumentacji, 

 fragmentaryczność dokumentów i brak wiedzy o sytuacji, w której 

powstały, 

 trudność dotarcia do niektórych dokumentów (ograniczony dostęp). 

 

Bardzo często analiza dokumentów przybiera formę porównywania badanego 

dokumentu z wzorcem w celu określenia jego zgodności, np. z obowiązującymi 

przepisami prawa. To porównywanie może dotyczyć zarówno formy dokumentu, 

jak i jego treści. Co w takim razie może stanowić dokument? Otóż jest nim 
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wszystko, co posiada jakąkolwiek wartość informacyjną. Biorąc pod uwagę taki 

punkt widzenia, dokumentem mogą być: 

 dzienniki zajęć, dzienniki zajęć dodatkowych, 

 programy nauczania, plany pracy, 

 plany pracy zespołów nauczycielskich, 

 sprawozdania, notatki służbowe, 

 protokoły z zebrań rad pedagogicznych, 

 raporty z analiz wyników diagnozy gotowości szkolnych, 

 arkusze oceny pracy nauczycieli i oceny ich dorobku zawodowego, 

 dokumentacja postępowania awansowego, 

 protokoły powypadkowe, protokoły przeglądów warunków pracy i nauki, 

 raporty z przeprowadzonych diagnoz, 

 inne. 
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3. PROJEKT EWALUACJI PRACY SZKOŁY  
 

CEL EWALUACJI: 
 

1) Wymaganie 1.2  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności - 
uzyskanie informacji : 
 

 czy w szkole diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów 
uwzględniając ich możliwości rozwojowe;  

 czy w szkole wdraża się wnioski z analizy osiągnięć uczniów  
 czy  wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników 

w nauce 
 

2) Wymaganie 2.2  Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy 
programowej -  uzyskanie informacji: 
 

 czy oferta edukacyjna wynika z podstawy programowej 
 czy oferta edukacyjna jest modyfikowana i umożliwia rozwój 

zainteresowań uczniów,  
 czy oferta odpowiada potrzebom uczniów i rynku pracy 

 
 

PYTANIA  I NARZĘDZIA EWALUACJI :  
 
 
1)  

 Czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w 
podstawie programowej ?                                                                                                                   
[ analiza programów nauczania pod kątem zgodności z podstawa 
programową – ankieta dla nauczycieli ]  

 W jaki sposób diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów  ?                                    
[ analiza wyników nauczania i narzędzi diagnozy: sprawdziany, testy, 
konkursy, zawody, egzaminy maturalne itd. – ankieta dla nauczycieli ]  

 W jaki sposób wykorzystuje się uzyskane wyniki diagnozy osiągnięć 
uczniów ?  [ wykorzystanie wyników diagnozy w pracy z uczniem: 
modyfikacja metod pracy, zajęcia dodatkowe, system motywacji – 
ankieta dla nauczycieli ] 
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 Czy dostrzegane są indywidualne potrzeby i możliwości uczniów ?                               
[ analiza form pracy z uczniem z orzeczeniem PPP, uczniem słabym i 
uczniem zdolnym ] 

 Czy dostrzegane są możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych 
wyników  w nauce ?                                                                                                                           
[ ankieta dotycząca motywowania uczniów dla uczniów i rodziców] 

2)  
 Czy oferta szkoły wynika z podstawy programowej ? 
 Czy  zmiany wprowadzone w  dziedzinie zajęć dodatkowych  

podniosły ich efektywność? 
 

 

DOBÓR PRÓBY BADAWCZEJ 
 

 analiza dokumentacji prowadzonej przez wszystkie zespoły nauczycielskie 

funkcjonujące w szkole; 

 ankiety przeprowadzone wśród : nauczycieli pracujących w szkole; 

uczniów oraz rodziców 

 

  Raport z ewaluacji wewnętrznej: 
 

 forma – dokument Word MS Office, 

 prezentacja – dokument multimedialny Power Point MS Office, 

 odbiorcy – dyrektor szkoły,nauczyciele, uczniowie, ro 

Harmonogram planowanych działań:  

 

Działania 
Termin 

IX X XI XII I II III IV V VI 
Opracowanie projektu X X         
Przygotowanie narzędzi ewaluacyjnych   X X       
Organizacja zbierania danych     X X     
Zbieranie danych       X X   
Zbiorcze opracowanie wyników         X X 
Prezentacja wyników          X 
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Przydział zadań w zespole ds. ewaluacji: 
 

1. ……………………. – przygotowanie, przeprowadzenie i analiza ankiety dla uczniów, 

dotyczącej systemu motywacji, oceny własnych umiejętności oraz  pomocy w 

wyrównywaniu braków edukacyjnych 

2. ……………………… – analiza różnych form sprawdzania osiągnięć uczniów : próbne 

egzaminy maturalne i zawodowe, badania wyników nauczania, testy i sprawdziany 

3. ……………………… – przygotowanie, przeprowadzenie i analiza ankiety dla rodziców 

dotyczącej współpracy ze szkołą, przygotowywania uczniów do lekcji 

4. ……………………… – analiza zajęć dodatkowych i wyrównawczych: rodzaje, frekwencja 

5. ……………………… –    analiza  różnych form sprawdzających poziom wiedzy i rozwijających 

zainteresowania uczniów: konkursy, zawody, wycieczki przedmiotowe. 

Sposoby pozyskiwania informacji: 

Pytania kluczowe 
Sposoby pozyskiwania informacji 

Metody 
alternatywne 

Analiza 
dokumentów 

Ankieta Wywiad 

Czy w szkole diagnozuje się i 
analizuje osiągnięcia uczniów 
uwzględniając ich możliwości 
rozwojowe ? 

X   
dyskusja 

nauczycieli 

Czy w szkole wdraża się wnioski z 
analizy osiągnięć uczniów ? 

X X   

Czy  wdrożone wnioski 
przyczyniają się do poprawy 
wyników w nauce? 

 X  
metoda 

warsztatowa 

Czy oferta edukacyjna wynika z 
podstawy programowej? 

X X X karta samooceny 

Czy oferta edukacyjna jest 
modyfikowana i umożliwia rozwój 
zainteresowań uczniów? 

 X   

Czy oferta odpowiada potrzebom 
uczniów i rynku pracy? 

X    
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Ankieta dla nauczyciela  
 

 
I. Diagnozowanie wyników nauczania 
 

1. Czy diagnozuje Pani/Pan wyniki nauczania ( w zakresie nauczanego przez 
siebie przedmiotu) ? 

a) Tak 
b) Nie 

 
2. Jakie rodzaje diagnozy stosuje  Pani/Pan  ? 
a) Bieżącą 
b) Okresową 
c) Inne . 

………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 

3. Jakie formy diagnozy okresowej stosuje Pani/Pan najczęściej ? 
a) Klasówki 
b) Sprawdziany 
c) Testy 
d) Inne 

……………………………………………………………………………………………………………….….…… 
 

4. Jakie formy diagnozy bieżącej stosuje Pani/Pan najczęściej ? 
a) Odpowiedzi ustne 
b) Kartkówki 
c) Prace domowe 
d) Aktywność  
e) Inne 

………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

5. Czy przy diagnozowaniu wyników nauczania uwzględnia Pani/Pan 
możliwości rozwojowe uczniów ? 

a) Tak 
b) Nie 

 
6. W jaki sposób wykorzystuje Pani/Pan wyniki diagnozy w swojej dalszej 

pracy z uczniami?  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
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Wywiad 

Czy plany pracy nauczycieli są zgodne z podstawą programową? 

Lista pytań: 

1. Czy analizował Pan/Pani podstawę programową swojego przedmiotu? 
 

2. Czy analizował Pan/Pani program nauczania pod względem zgodności z 
podstawą programową? 
 

3. Czy wybrany przez Pana/Panią program nauczania to program: 
 innych autorów 
 innych autorów z własną modyfikacją 
 własnego autorstwa 

 
4. Czy Pana/Pani plan pracy jest zgodny z podstawą programową? 

 
5. Czy Pana/Pani plan pracy uwzględnia wymagania egzaminacyjne? 

 
6. Czy w swoim planie pracy uwzględnił Pan/Pani wszystkie treści podstawy 

programowej? 
 
 
 
ANKIETA DLA NAUCZYCIELI  
modyfikacja metod pracy - system motywacji ucznia 
 
 
Bardzo proszę zakreślić jedną odpowiedź:  

1. Czy wg Pani/Pana, ocena niedostateczna, upomnienie, nagana , kara  
1. mobilizuje ucznia do pracy  
2. zniechęca  
3. nie ma wpływu na ucznia  
4. czasami mobilizuje, czasami zniechęca  

2. Czy zdobyte dobre oceny, pochwały, nagrody :  
1. powodują, że uczniowie nadal chętnie pracują  
2. powodują, że uczą się mniej tego przedmiotu  
3. nie mają wpływu na dalszą naukę uczniów  
4. działają na uczniów różnie (bywa różnie)  

3. Czy wg Pani/Pana, potrafi Pani/Pan zachęcić uczniów do nauki ?  
1. tak  
2. nie  
3. czasami tak, czasami nie  
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4. niektórych tak, niektórych nie  
4. Czy brał(a) Pani/Pan, udział w szkoleniu na temat motywacji uczniów  

1. tak 
2. nie 

5.  Jakie formy zajęć Pani/Pan stosuje na zajęciach 
      1. praca na lekcji w grupach 
      2. dyskusja 
      3. praca na lekcji w parach 
      4. wykład nauczyciela 
      5. praca z podręcznikiem  
      6. rozwiązywanie zadań 
      7. samodzielna praca  
      8. występowanie publiczne przed klasą 

6. Które z czynności motywujących stosujesz najczęściej 

  1.  upomnienie, 
            2. kara, 
            3. stosowanie dodatkowych zajęć, 
            4.  pochwały, 
            5. przypominanie, 
            6. stosowanie przykładów, 
            7. zaciekawienie, 
            8. interwencja u rodziców, 
            9. zachęcanie, 
           10. pobudzanie ambicji, 
           11. podsuwanie pomysłów, 
           12. organizacja wzajemnej pomocy, 

  

   ANKIETA DLA RODZICÓW 

1. Czy w szkole działa sprawny system przepływu informacji ? 
a. Tak 
b. Nie 
 

2. Czy jest  Pan(i) zadowolony(a) ze współpracy  ze szkołą? 
a. Nie jestem zadowolony(a) 
b. Jestem bardzo zadowolony(a) 
c. Mam  mieszane odczucia, ponieważ 

......................................................................................  
 

3. Czy  uważa Pan(i), że dziecko jest sprawiedliwie oceniane? 
a. Tak 
b. Nie 
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c. Tylko z niektórych przedmiotów 
 

4. Jak ocenia Pan(i) sposób przekazywania informacji o postępach dziecka ? 
a. Informacja o postępach mojego dziecka jest rzetelna i wyczerpująca 
b. Zwykle dowiaduję się jedynie o ocenach dziecka 
c. Najczęściej szkoła informuje jedynie o niedociągnięciach w nauce 

dziecka 
d. Praktycznie nie jestem informowany(a) o postępach dziecka 
e. Jest jeszcze inaczej. Jak ? ……………………………………………………………… 
 

5. Ile czasu, przeciętnie zajmuje Pana(i) dziecku  odrabianie pracy domowej ? 
a. Mniej niż 1 godzinę dziennie 
b. Od 1 do 2 godzin 
c. Powyżej 2 godzin dziennie 
 

6. Czy Pana(i) dziecko  potrafi samodzielnie odrobić pracę domową ? 
a. Tak, potrafi 
b. Nie , zawsze ktoś mu(jej) pomaga 
c. Nie, ale może liczyć na pomoc przy odrabianiu lekcji w szkole 
d. Czasem ktoś mu(jej) pomaga 
 

7. Czy Pan(i) dziecko korzysta z korepetycji? 
a. Nie 
b. Tak 
Jeśli  tak, to dlaczego …………………………………………………………………………… 
 

8. Czy zna Pan(i)  program wychowawczy szkoły? 
a. Tak,  miałem(am) okazję się zapoznać się z nim 
b. Nie, nie miałem(am) okazji się z nim zapoznać 
c. Nie, nie interesuję się nim 
 

9. Czy akceptuje Pan(i) zasady wychowawcze obowiązujące w szkole? 
a. Tak 
b. Nie 
c. Nie znam tych zasad 
Jeśli nie, to dlaczego? ……………………………………………………………………… 
 

10.  Czy Pan(i) zdaniem szkoła troszczy się o uczniów rozpoczynających 
naukę? 
a. Tak 
b. Nie 
c. Tylko niektórzy nauczyciele 
 

11. Jak ocenia Pan(i) stosunki między nauczycielami a rodzicami w szkole? 
a. Są bardzo dobre 
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b. Są dobre 
c. Są różne: i złe i dobre 
d. Nie są najlepsze 
e. Są zdecydowanie złe 

12. Jeśli ma Pan(i) jeszcze jakieś uwagi, proszę je wpisać tutaj 
…………………………………………………………………………………………………..………...…
…………………..................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 

             
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!!! 

 

   

ANKIETA DLA UCZNIÓW 

 

System motywacji, możliwość rozwoju zainteresowań, pomoc nauczyciela  
w wyrównywaniu szans 

1.Jak oceniasz siebie jako ucznia? (zaznacz kółkiem odpowiednią liczbę 0-bardzo 
słaby, 6- wzorowy)  
 
0   1   2   3   4   5   6  
 
2. Jak oceniają Twoje wyniki w nauce nauczyciele? (zaznacz kółkiem 
odpowiednią liczbę 0-bardzo słaby, 6- wzorowy)  
 
0   1   2   3   4   5   6  
 
3. Czy odniosłeś jakiś sukces w szkole?  
 

a) tak, w dziedzinie  ………………………. 
b) nie 
 

4. Czy szkoła umożliwia rozwój Twoich zainteresowań? 
a) tak    b) nie 

 
 
5. Czy sposób prowadzenia zajęć jest dla ciebie jasny? (zaznacz właściwą 
odpowiedź) 

a) zawsze   b) często   c) rzadko   d) nigdy  
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6. Ile czasu poświęcasz na odrabianie lekcji? (zaznacz właściwą odpowiedź) 

a) wcale 
b) mniej niż jedna godzina  
c) 1-2 godziny 
d) 2-3 godziny 
e) 3-4 godziny 
f) powyżej 4 godzin 

 
7. Na czyją pomoc w nauce możesz liczyć? (zaznacz właściwą odpowiedź) 

a) rodzice 
b) rodzeństwo 
c) koleżanki, koledzy 
d) korepetycje 
e) nauczyciel uczący danego przedmiotu 
f) inne napisz............................................................................................. 

 
8. Kto motywuje Ciebie do osiągania sukcesów w szkole? 

a) sam się motywuję 
b) kolega, koleżanka 
c) wychowawca 
d) nauczyciele uczący 
e) rodzice 
f) inni (wymień, kto)………………………………………………………                 
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Zakończenie 
 

Skomplikowany współczesny świat z jego fascynującymi zjawiskami i 

procesami: globalizacją i wielokulturowością, rozwojem cywilizacyjnym, 

rewolucją technologiczną, procesami demograficznymi, problemami społecznymi 

stawia ludziom warunki dla osiągnięcia życiowego sukcesu zupełnie odmienne od 

tych, które znano w przeszłości. Takie uwarunkowania stawiają szkole nowe, 

skomplikowane wyzwania w postaci właściwego przygotowania uczniów oraz 

zaopiekowania się nimi. Tak więc szkoły oprócz tradycyjnego kształcenia i 

wychowania maja realizować zadania centrum technologicznego, ośrodka 

kultury, placówki opieki społecznej, kształcenia dorosłych, doskonalenia 

nauczycieli, miejsca integracji lokalnej społeczności. Wielość funkcji , które mają 

pełnić szkoła i nauczyciele oszałamia i jest niezmiernie trudna w realizacji. 

Ewaluacja wewnętrzna jest zaproszeniem do wzięcia odpowiedzialności za 

własne działanie poprzez  możliwość podejmowania decyzji na podstawie danych 

i sprawdzania rezultatów tych decyzji.  

Wprowadzenie ewaluacji do praktyki nadzoru pedagogicznego w obu jej 

formach zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej miało właśnie na celu 

wypracowanie nawyku analizowania informacji i podejmowania racjonalnych 

decyzji. Ewaluacja wewnętrzna jest zbieraniem informacji „o tym jak nam idzie”, 

procesem uczenia się. Dlatego powinno się ją projektować tak jak proces uczenia 

się, umożliwiając aktywne uczestnictwo i społeczne interakcje bo przecież przede 

wszystkim chodzi w niej o rozwój. 

Realizowany od kilku lat projekt nowego nadzoru pedagogicznego 

uwzględniający ewaluację zewnętrzną, pomyślany jest jako sposób na rozwój 

szkół i całego systemu edukacji, zakłada ciągły dialog ze środowiskiem 

edukacyjnym, szczególnie w zakresie wymagań formułowanych przez państwo 

wobec szkół. Efektem wspólnej refleksji nad dotychczasowymi wytycznymi i 

sposobem prowadzenia ewaluacji zewnętrznej jest nowelizacja Rozporządzenia w 

sprawie nadzoru pedagogicznego i przeformułowanie wymagań wobec szkół i 

placówek.  
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