Ewaluacja zewnętrzna w CKZiU.
Na przełomie listopada i grudnia 2015 r. w naszej szkole została przeprowadzona, przez dwuosobowy
zespół wizytatorów Małopolskiego Kuratorium Oświaty: Panią Joannę Kosowską - Pikos i Panią Beatę
Palmowską, ewaluacja zewnętrzna.
Ewaluacja zewnętrzna polega na zebraniu obiektywnych informacji na temat jakości pracy szkoły w
celu oceny, w jakim stopniu szkoła ta spełnia wymagania określone przez rozporządzenie w sprawie
nadzoru pedagogicznego. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdefiniowało wymagania dotyczące
najróżniejszych dziedzin pracy szkoły: od wyników nauczania, realizacji obowiązującej podstawy
programowej, przez rozwijanie aktywności i umiejętności społecznych uczniów, współpracę z
rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie.
Badania ewaluacyjne przeprowadzone zostały w 2 etapach:w dniach 20-11-2015 - 05-12-2015
odbywała się ewaluacja w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, a w dniach 25-11-2015 - 08-122015 w Zasadniczej Szkole Zawodowej.
Ewaluacja w obu szkołach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Niepołomicach obejmowała następujące wymagania:
1. Uczniowie są aktywni.
2. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
3. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

Badania polegały na analizie różnorodnych dokumentów, przeprowadzeniu anonimowych ankiet o
pracy szkoły wśród rodziców i nauczycieli. Wizytatorzy przeprowadzili też szczegółowe rozmowy z
dyrektorem, rodzicami, z losowo wybranymi uczniami i słuchaczami, z nauczycielami, z pracownikami
niepedagogicznymi i z przedstawicielami różnorodnych instytucji współpracujących ze szkołą. W
ramach ewaluacji dokonano obserwacji sposobu prowadzenia zajęć lekcyjnych przez różnych
nauczycieli, w różnych klasach i z różnych przedmiotów. Obserwacji poddano również budynek szkoły
i jej otoczenie, wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne, tygodniowy plan zajęć, harmonogram
zjazdów w liceum itp.
Kolejnym etapem ewaluacji była analiza zgromadzonych danych, której dokonywali wizytatorzy już
poza szkołą w oparciu o ściśle określone procedury i jednakowe w całym kraju kryteria, pozwalające
na obiektywne ustalenie stopnia spełnienia przez szkołę poszczególnych wymagań. Efektem tej
analizy jest raport z ewaluacji szkoły, który został zatwierdzony przez Małopolskiego Kuratora
Oświaty i został przekazany szkole oraz organowi prowadzącemu.
W raporcie wskazano, że w obu szkołach prowadzone są na wysokim poziomie działania obejmujące
następujące obszary w zakresie badanych wymagań: uczniowie i słuchacze inicjują i realizują
różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności lokalnej oraz angażują
w nie inne osoby, analizuje się podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne oraz działania
wzmacniające ogólnie przyjęte normy oraz modyfikuje je w razie potrzeb, w modyfikacjach biorą
udział uczniowie i rodzice oraz słuchacze.
W odniesieniu do zarządzania szkołą i jej rozwoju wysoko oceniono działania obejmujące
następujące obszary: zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników szkoły
oraz słuchaczy w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły, dyrektor podejmuje skuteczne

działania zapewniające szkole wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb, zarządzanie
szkołą sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk
pokrewnych.
Panie przeprowadzające zewnętrzną ewaluację były pod dużym wrażeniem szkoły i stworzonego w
niej klimatu. Dla całej społeczności szkolnej to powód do radości i dumy, ale równocześnie
zobowiązanie do dalszej pracy „na wysokim poziomie”.
Serdeczne dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w proces ewaluacji zewnętrznej w
naszej szkole - uczniom, rodzicom, partnerom szkoły - przedstawicielom samorządu oraz instytucji i
organizacji współpracujących ze szkołą, nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym.
Wyniki ewaluacji zewnętrznej szkół przedstawiane są w raportach dostępnych na platformie
internetowej www.npseo.pl. Wszyscy zainteresowani rzetelną oceną danej szkoły mogą zapoznać się
z obiektywnym i szczegółowym opisem, czy i w jaki sposób dana szkoła spełnia stawiane jej
wymagania.
Szczegółowy raport z ewaluacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dostępny:
http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000849452151.pdf
Szczegółowy raport z ewaluacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych dostępny:
http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000849578158.pdf

Powyższe wykresy przedstawiają wyniki anonimowych ankiet wśród uczniów szkoły opracowany
przez zespół wizytatorów Małopolskiego Kuratorium Oświaty.
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