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Zespół ewaluacyjny:
Marta Bul-Narewska
Aleksandra Zok-Smoła
Karina Mosurek
Marta Szatanik
Tomasz Jabłoński

EWALUACJA
Wymaganie VI. pkt. 3
Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
Cel ewaluacji:





Działania służące nabywaniu wiedzy i umiejętności dostosowuje się do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości wychowanków
W szkole realizuje się programy nauczania uwzględniające osiągnięcia edukacyjne każdego wychowanka ,jego możliwości i zdolności
Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji
W placówce monitoruje się proces nabywania wiedzy i umiejętności wychowanków

Nauczyciele i Wychowawcy :
Praca w zespołach przedmiotowych: wspólne planowanie, korelowanie działań, analizowanie efektów.
Dyrektor:
Motywowanie nauczycieli i wychowawców do pracy zespołowej.
Podejmowanie w placówce działań w sposób zorganizowany , sprzyjający osiąganiu celów placówki.
Nabywanie wiadomości i umiejętności przez wychowanków w sposób określony w podstawie programowej.

Respektowanie norm społecznych
Harmonogram ewaluacji:
Lp.
Forma działania

Termin wykonania

Osoba
odpowiedzialna
Wicedyrektor szkoły

1.

Powołanie zespołu ewaluacyjnego.

15 września 2013 r.

2.

do 15 października
2013 r.

Zespół ewaluacyjny

na bieżąco

Wicedyrektor

4.

Opracowanie planu ewaluacji.
Projekt ewaluacji opracowany przez zespół
ewaluacyjny -w załączeniu.
Monitorowanie działań, w tym harmonogramu
projektu.
Analiza danych i sformułowanie wniosków

do 25 maja 2014 r.

Zespół ewaluacyjny

5.

Sporządzenie raportu z ewaluacji.

do 8 czerwca 2014r.

Zespół ewaluacyjny

6.

Upowszechnienie wyników.

do 31 sierpnia 2014r.

Dyrektor szkoły

3.

Uwagi
Na posiedzeniu RP

Miesięczne informacje dla
dyrektora

Przekazanie raportu
dyrektorowi
Na posiedzeniu RP

Wspomaganie
Lp.

Tematyka kontroli

1.

Monitorowanie pracy zespołów
przedmiotowych i wychowawczych

Termin
przeprowa
dzanej
kontroli
rok szkolny
2013/2014

Forma kontroli, narzędzia

Kontrolujący

Kontrolowane
podmioty

Analiza dokumentów placówki

Dyrektor

Dokumentacja
ośrodka

2.

Monitorowanie realizacji programów
nauczania oraz indywidualnych
programów edukacyjno- terapeutycznych
opracowywanych we współpracy z
innymi nauczycielami

Wrzesień/
październik
2013 r.

Analiza programów nauczania,
rozkładów materiału oraz
indywidualnych programów
edukacyjno- terapeutycznych

Wicedyrektor

programy
nauczania oraz
indywidualne
programów
edukacyjnoterapeutyczne

3.

Monitorowanie realizacji podstawy
programowej

rok szkolny
2013/2014

Analiza dokumentów placówki

Dyrektor

Dokumentacja
ośrodka

4.

Przygotowanie i przeprowadzenie
sprawdzianu .

kwiecień
2014r

Przeprowadzenie sprawdzianu .

Wicedyrektor

Praca zespołu
egzaminacyjnego

5.

Monitorowanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkołach na podstawie:
Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada
2010 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w
specjalnych przedszkolach, szkołach i
oddziałach oraz w ośrodkach( Dz. U. 228.
poz.157150 oraz
Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia
2013 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i
placówkach( Dz.U. z 7 maja 2013 ,
poz.532)

rok szkolny
2013/2014

Przygotowywanie oferty form
pomocy psychologicznopedagogicznej, przydzielanie
uczniom zajęć zgodnie z
zaleceniami poradni oraz ofertą
zajęć specjalistycznych.

Psycholog
pedagog

Formy i sposoby
udzielania pomocy
psychologicznopedagogicznej,
dzienniki zajęć.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO
NA ROK SZKOLNY 2012-2013
internat

Nazwa placówki: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Zgromadzenia Córek Bożej Miłości W Wojsce

Data obowiązywania: rok szkolny 2012/2013

Zespół ewaluacyjny: Kremzer D., Anna Horoba, Pracka Danuta

Zadania wynikające z rozporządzenia dot. nadzoru:
1.

prowadzenie działań wychowawczych w celu kształtowania u wychowanków pożądanych postaw.

2.

Organizowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami wychowanków.

EWALUACJA
Wymaganie VI.
Cel ewaluacji:
Ocena podejmowanych w placówce działań wychowawczych ukierunkowanych na kształtowanie postaw wychowanków.

Przedmiot ewaluacji:
Wymaganie 2.5.: Respektowane są normy społeczne

KONTROLA
Lp.

Tematyka kontroli

1.

Monitorowanie indywidualnych
programów pracy z wychowankiem
zgodnie z § 30 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 7 marca 2005r.

Termin
przeprowadzanej
kontroli
I semestr roku
szkolnego
2012/2013

Forma kontroli, narzędzia

Kontrolujący

Kontrolowane
podmioty

Kontrola indywidualnych
programów pracy
z wychowankiem, ich
zgodności z przepisami
prawa oraz poprawności

z-ca dyr.
Ośrodka

Indywidualne
programy pracy
z wychowankiem

2.

w sprawie rodzajów i szczegółowych
zasad działania placówek publicznych,
warunków pobytu dzieci i młodzieży w
tych placówkach oraz wysokości i zasad
odpłatności wnoszonej przez rodziców za
pobyt ich dzieci w tych placówkach.
Realizacja zadań przez opiekuna
samorządu wychowanków internatu.

Realizacja zajęć sportowych,
turystycznych, rekreacyjnych oraz
kulturalno-oświatowych.

ich konstruowania.

II semestr roku
szkolnego
2012/2013

Kontrola realizacji zadań
z-ca dyr.
przez opiekunów Samorządu Ośrodka
placówki wynikających
z obowiązujących
w placówce regulacji.

II semestr roku
szkolnego
2012/2013

Kontrola planowania
oraz realizacji zajęć
z planem pracy grupy .

z-ca dyr.
Ośrodka

Plan pracy
Samorządu Internatu,
sprawozdania
Samorządu Internatu
z realizowanych
zadań
Plany pracy,
sprawozdania z pracy
opiekuńczowychowawczej,
obserwacje zajęć

SZKOLENIA:
L Tematyka szkoleń
p.
1. Realizacja podstawy
Programowej w
2. Pomoc
psychologicznopedagogiczna w
świetle przepisów
3. Zagrożenie nieletnich
używkami, przemocą i
agresją

Cel szkolenia

Adresaci

Termin
szkolenia
wrzesień 2012

Wykorzystanie
efektów szkolenia
Wzrost wiedzy
i umiejętności

Zmiany w prawie oświatowym na rok
szk. 2012/2013. Nowa ramówka:
Rozporządzenie MEN z 7 .02. 2012 r.
Monitorowanie form pomocy
psychologiczno- pedagogicznej dla
wychowanków placówki

nauczyciele i
wychowawcy
Wychowawcy
i nauczyciele

grudzień 2012

Wzrost wiedzy
i umiejętności

Sposoby unikania zagrożeń i
reagowania w przypadkach
naruszenia prawa przez nieletnich

Wychowawcy
i nauczyciele

Marzec 2013

Wzrost wiedzy
i umiejętności

Uwagi

NARADY:
Lp.

Tematyka narad

Cel narady

Adresaci

Termin narady

1.

Organizacja roku szkolnego
2012/2013
konferencja klasyfikacyjnaI semestr
Konferencja podsumowująca
pracę dydaktycznowychowawczą w II semestrze
roku szkolnego 2012/2013,
przedstawienie wniosków
wynikających z nadzoru
Pozostałe -według potrzeby

Zapoznanie rady z planem pracy i
organizacją na rok szkolny
Ocenianie i klasyfikowanie
uczniów w I semestrze
Podsumowanie pracy opiekuńczowychowawczej w II semestrze

nauczyciele
wychowawcy
nauczyciele
wychowawcy
nauczyciele
wychowawcy

wrzesień 2012

2.
3.

4.

Uwagi

1.01.2013
czerwiec 2013 r.

Załączniki:

Plan obserwacji zajęć na rok szkolny 2012/2013

Cele i tematyka obserwacji zajęć nauczycieli

Harmonogram awansów zawodowych nauczycieli i wychowawców

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2012/2013
Opracowała
z-ca dyr. Ośrodka

Krystyna Jaksik

