
Ewaluacja i kontrola szansą na rozwój szkoły 

 

I oto kolejny rok działań ewaluacyjnych za nami. Rok, w którym Minister Edukacji Narodowej dokonał 

zmian w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.  Zmodyfikowano obszary funkcjonowania 

szkół i placówek i zastąpiono wymaganiami, które wynikają z ich specyfiki i rodzaju. 

W roku szkolnym 2013/2014 w szkołach i placówkach województwa kujawsko-pomorskiego 

zaplanowano 305 ewaluacji  w tym 30 ewaluacji całościowych, 185 problemowych w wymaganiach 

wskazanych przez Ministra oraz 90  określonych przez Kuratora Oświaty.  Do  31 maja 2014 r. zespoły 

ewaluatorów przeprowadziły  230 ewaluacji, w tym 25 całościowych i 205 problemowych.  

Liczba ewaluacji zrealizowanych do dnia 31 maja 2014 r. 

 

Spełnienie wymagań przez szkoły i placówki. 
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Analiza danych wykazała, że szkoły i placówki w naszym województwie osiągają wysokie wyniki spełniania 

wymagań określonych przez państwo.  Jednak w tym roku pojawiły się szkoły, które spełniły te 

wymagania w stopniu bardzo niskim, zwłaszcza w zakresie „Uczniowie nabywają wiadomości  

i umiejętności określone w podstawie programowej” oraz „Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej 

rozwojowi”. Szkoły te zostały zobowiązane do opracowania i wdrożenia programów naprawczych.  

W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego przeprowadzono 424 kontrole planowe tj. 16%  

nadzorowanych szkół i placówek. Sprawdzano min. funkcjonowanie świetlicy szkolnej, zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole oraz działania organizacyjne dyrektora szkoły 

umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Wyniki świadczą, że, że nastąpiła 

zdecydowana poprawa w przestrzeganiu prawa przez szkoły. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty 

wyraża swoje uznanie za zorganizowanie spotkań z całą społecznością szkolną podczas wręczania 

raportów. Jest to okazja do upowszechniania  ewaluacji Jako sposobu podnoszenia jakości pracy szkół. 

Ponadto rodzice, nauczyciele, uczniowie i partnerzy szkoły poznają   mocne strony szkoły oraz 

rekomendacje służące do planowania dalszej pracy oraz rozwoju szkoły.  

 

 

fot. Wręczenie raportu w Szkole Podstawowej im. Jana Korczaka w Krąplewicach 

 

fot. Wręczenie raportu w Szkole Podstawowej w Polanowicach 


