
Ewaluacja placówki : pakiet edukacyjny

Prawo

Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  7  października  2009  r.  w  sprawie
nadzoru pedagogicznego
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091681324

Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  10  maja  2013  r.  zmieniające
rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000560

Zasoby internetu

Portale, fora

Nadzór pedagogiczny / Ewa Dudek, Grzegorz Mazurkiewicz, Agnieszka Borek
Portal poświęcony ewaluacji: materiały dla nauczycieli,  rad pedagogicznych i dyrektorów.
System ewaluacji,  kontrola przestrzegania przez placówki  przepisów prawa, wspomaganie
pracy szkół i placówek, materiały do pobrania, artykuły.
http://www.nadzorpedagogiczny.edu.pl/

System Ewaluacji Oświaty - Nadzór Pedagogiczny
Informacje  o  organizowanych  konferencjach  i  szkoleniach,  kontrola  przestrzegania  przez
szkołę  przepisów  prawa,  wspomaganie  pracy  szkół  i  placówek,  dyrektorzy  w  Systemie
Ewaluacji Oświaty.
http://www.npseo.pl/action/internalevaluation

Multimedia

Ewaluacja  zewnętrzna  :  wymagania  państwa  wobec  szkół  i  placówek  wynikające  
z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r.
http://ko.poznan.pl/pub/ftp/Nadzor/ewaluacja/EWALUACJA_ZEWN
%C4%98TRZNA_wymagania.ppt

Nowy nadzór pedagogiczny : praca z radą pedagogiczną
Zasady  ewaluacji  wewnętrznej,  poziomy  wymagań,  przykład  ewaluacji  wewnętrznej  
w zakresie efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
http://www.sosw.bochnia.pl/podstrony/publikacje/prezentacja%20-%20ewaluacja
%20wewnetrzna.ppt

Planowanie i prowadzenie ewaluacji / Beata Ciężka
Definicja, planowanie ewaluacji, metody zbierania danych, warunki dobrej ewaluacji.
http://www.kuratorium.waw.pl/files/f-673-2-
prezentacja_dla_ko_wwa_bciezka_1_tryb_zgodnosci.pdf

Jak  czytać  raport  z  ewaluacji  zewnętrznej  szkoły lub  placówki  oświatowej?  /  Aleksander
Noworól
http://www.nadzorpedagogiczny.edu.pl/data/documents/2/164/164.pdf
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Ewaluacja wewnętrzna w szkole
Prezentacja multimedialna, w której omówiono wymagania ewaluacyjne, definicje ewaluacji,
pracę zespołu ewaluacyjnego, elementy składowe projektu ewaluacji,  rolę dyrektora w tym
procesie.
http://www.odz.edu.pl/files/Ewaluacja%20wewnetrzna%20w%20szkole%202.ppt

Ewaluacja w placówkach oświatowych
Film  z  wypowiedziami  Zbigniewa  Kossakowskiego  dyrektora  ODN  w  Łomży,  Wiesław
Ćwiklińskiej  Wicekurator  Oświaty  w Białymstoku,  Agnieszki  Borek  prezes  Zarządu Grupy
Badawczej  „Era ewaluacji”  oraz  Beaty  Ciężkiej  członka Zarządu Polskiego Towarzystwa
Ewaluacyjnego.
http://www.youtube.com/watch?v=bnQaNbBC8Jw

Ewaluacja wewnętrzna i wykorzystanie jej wyników do podniesienia jakości pracy w szkole –
reportaż ze szkolenia]
Krótki wywiad na temat ewaluacji ze Stefanem Wlazło.
http://www.youtube.com/watch?v=yALXjHzAyXs

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym
http://www.wodn.lodz.pl/wodn/images/stories/ewnnp_prezent.pdf

Projektowanie ewaluacji wewnętrznej szkoły na podstawie wyników ewaluacji zewnętrznej /
Beata Ciężka
Ewaluacja  wewnętrzna  a  ewaluacja  zewnętrzna,  planowanie  ewaluacji  wewnętrznej,
formułowanie raportu i rekomendacji.
http://www.cen.gda.pl/pliki/pokon/29.pdf

Książka

Nadzór pedagogiczny
Książki dotyczące praktyki i teorii ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=455&Itemid=1027

Artykuły

Nadzór  pedagogiczny  na  nowych  zasadach  -  przewodnik  po  zmianach  /  Małgorzata
Tabaszewska
Omówienie zmian wprowadzonych rozporządzeniem MEN z dnia 10 maja 2013 r.
http://www.bibliotekako.pl/news.aid,2419,Nadzor_pedagogiczny_na_nowych_zasadach___pr
zewodnik_po_zmianach_%28czesc_II%29.html

Od września ewaluacja na nowych zasadach
Omówienie zmian wprowadzonych rozporządzeniem MEN z dnia 10 maja 2013 r.
http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/od-wrzesnia-ewaluacja-na-nowych-zasadach

Prezentacja  omawiająca  m.in.  ewaluację  problemową  w wymaganiach  wskazanych  przez
Ministra Edukacji Narodowej
http://www.dobreszkoly.pl/strony/nauczyciele/2014_09_01/prezentacja_ko.ppt
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Plan  nadzoru  pedagogicznego  powinien  uwzględniać  wyniki  zeszłorocznej  ewaluacji  /
Bożena Winczewska
http://www.experto24.pl/oswiata/nadzor-pedagogiczny/plan-nadzoru-pedagogicznego-
powinien-uwzgledniac-wyniki-zeszlorocznej-ewaluacji.html#.VG4BN8kUBUo

Ewaluacja  wewnętrzna  jest  autonomicznym  działaniem  placówki  oświatowej  /  Jagna
Niepokólczycka-Gac
Cechy prawidłowej ewaluacji wewnętrznej, podstawy prawne ewaluacji.
http://www.experto24.pl/oswiata/nadzor-pedagogiczny/ewaluacja-wewnetrzna-jest-
autonomicznym-dzialaniem-placowki-oswiatowej.html

Raporty z ewaluacji zewnętrznej placówek
http://www.npseo.pl/action/raports

Planowanie  ewaluacji  wewnętrznej  w  szkole  (placówce)  wraz  z  przykładami  projektów
ewaluacji / Beata Ciężka
Planowanie  ewaluacji:  określenie  przedmiotu  badania,  głównych  obszarów  (zagadnień)
badawczych,  sformułowanie  pytań  kluczowych  i  kryteriów,  dobór  metod  badawczych,
określenie  harmonogramu,  formatu  raportu  i  sposobu  upowszechniania  wyników.
Przykładowe plany ewaluacji.
http://www.npseo.pl/data/documents/2/196/196.pdf

Ewaluacja w oświacie
Pojęcie ewaluacji i jej rola w edukacji, projektowanie ewaluacji, bibliografia.
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?
mainSP=subjectpages&mainSRV=nauczyciel&methid=64974591&page=subpage&article_id
=321991&page_id=22073

Przykład planu nadzoru pedagogicznego
http://www.kuratorium.lodz.pl/data/other/plan.pdf

Pytania do dyrektorów wraz z odpowiedziami na temat ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej]
http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/ewaluacja/pytania.pdf

Ewaluacja  to  praca  dla  sapera :  wywiad z  prof.  Henrykiem Mizerkiem na temat  wpływu
autoewaluacji  dyrektora na ewaluację zewnętrzną,  narzędzi  wykorzystywanych w procesie
analizy oraz przygotowań do obowiązkowej ewaluacji w roku 2010/2011
http://www.nadzorpedagogiczny.edu.pl/data/various/files/Doradca_Dyrektora_wywiad_z_pro
f_Mizerkiem.pdf

Ewaluacja zewnętrzna szkół i placówek edukacyjnych w oczach nauczycieli i dyrektorów :
badanie  recepcji  ewaluacji  zrealizowanych  w  roku  szkolnym  2010/2011  /  Joanna
Kołodziejczyk
Badanie ankietowe opinii nauczycieli i dyrektorów dotyczące znaczenia ewaluacji w pracy
szkoły oraz kompetencji wizytatorów ds. ewaluacji. Do badana dołączono propozycje zmian 
w systemie ewaluacji zewnętrznej.
http://www.ptde.org/file.php/1/Archiwum/XVII_KDE/pedeefy/Kolodziejczyk.pdf
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Efektywna autoewaluacja w szkole : od czego zacząć / Henryk Mizerak
Teoria ewaluacji, tworzenie systemu efektywnej autoewaluacji.
http://www.kuratorium.waw.pl/files/f-644-2-ewaluacja.pdf

Ewaluacja pracy szkoły / Teresa Jankowska
Zasady ewaluacji, planowanie ewaluacji.
http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU1181

Bibliografia za lata 2010-2014

Wszystkie materiały są dostępne w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej            w
Bielsku-Białej ul. Komorowicka 48.

Książki:

1.  Autoewaluacja  w  szkole  /  Martin  Baumgartner-Schaffner  [et  al.]  ;  pod  red.  Elżbiety
Tołwińskiej-Królikowskiej. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010.
sygn. cz 64740

2. Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym : konteksty / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. -
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.
sygn. cz 63785

3. Praktyka  ewaluacji  w szkole :  poradnik dyrektora  /  Klemens Stróżyński.  -  Warszawa :
Wolters Kluwer Polska, 2011.
sygn. cz 64802

4. Prowadzenie ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego : poradnik dyrektora szkoły /
Klemens Stróżyński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010.
sygn. cz 63370

Rozdziały z książek:

1. Ewaluacja w nauczaniu /  Piotr  Serwatka.  //  W: Dylematy edukacji  dla bezpieczeństwa.
Bielsko-Biała, 2012. - S. 47-54.
sygn. cz 67599

2. Jak czytać raport z ewaluacji zewnętrznej szkoły lub placówki oświatowej / Aleksander
Noworól. // W: Jakość edukacji : różnorodne perspektywy. Kraków, cop. 2012. - S. 374-388.
sygn. cz 66603

3.  Jakość  edukacji  :  dyskursy,  które  wybrzmiały,  milcząc  /  Henryk  Mizerek.//  W:  Jakość
edukacji : różnorodne perspektywy. Kraków, cop. 2012. - S. 13-28.
sygn. cz 66603
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4. Obszary wspierania i zabezpieczania jakości edukacji / Inetta Nowosad. // W: Codzienność
szkoły : uczeń = The everyday life at school : the apprentice. / pod red. Ewy Bochno, Inetty
Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014. - S. 43-
59.
sygn. cz 71397

Artykuły z czasopism:

1. Autoewaluacja drogą do uczącej się organizacji / Jana Vastatkova, Michaela Prasilova ; tł.
Danuta Elsner ; tł. Danuta Elsner. // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 5, s. 19-21.

2. Diagnoza zawsze się opłaca / Anna Brzosko. // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 7, s. 29-33.

3.  Kilka  refleksji  nad  ewaluacją  pracy  szkoły  /  Teresa  Zaręba.  //  Problemy Opiekuńczo-
Wychowawcze. - 2010 nr 8, s. 25-27.

4. Raport z ewaluacji wewnętrznej a sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego / Agnieszka
Czeglik. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 6, s. 56-59.

5. Testy w ewaluacji jakości kształcenia / Kazimierz Denek. // Lider. - 2011, nr 4, s. 3-8.

6. Usługa kreowana i usługa postrzegana w raportach ewaluacji pracy szkoły / Ewa Nowel.
// Język Polski w Gimnazjum. - 2012/2013, nr 2, s. 31-48.

Polecane  czasopisma  publikujące  artykuły  związane  z  problematyką
ewaluacji
Czasopisma są dostępne w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej
ul. Komorowicka 48.

1. Dyrektor Szkoły
http://www.oswiata.abc.com.pl/dyrektor-szkoly

2. Nowa Szkoła

3. Lider
http://www.lider.szs.pl/

4. Wszystko dla Szkoły
http://www.wszystkodlaszkoly.pl/wds/index.php

5. Wychowanie na co Dzień
http://www.weakapit.pl/

6. Życie Szkoły
http://www.zycieszkoly.com.pl/

oprac. Małgorzata Czub
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