
Ewaluacja zewnętrzna problemowa w PBP w Koninie Filia w Słupcy 

Rada pedagogiczna PBP w Koninie, 12 września 2012 roku .  

Na radzie pedagogicznej w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie, 12 września 

2012 roku omówiona została ewaluacja zewnętrzna problemowa przeprowadzona w PBP w 

Koninie Filia w Słupcy. Przedmiotem badania był obszar dotyczący efektów działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki. 

Badanie zostało zrealizowane w dniach 06.08.2012 – 14.08.2012 przez zespół wizytatorów 

ds. ewaluacji, Sławomirę Kurpik i Dorotę Rogalską-Kaczor. W trakcie ewaluacji w placówce 

zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł od:  dyrektora, nauczycieli bibliotekarzy, 

partnerów biblioteki i przedstawicieli samorządu lokalnego, klientów biblioteki. Do 

gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i 

papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę 

dokumentów).  

Raport o jakości pracy placówki, został zamieszczony na platformie internetowej 

www.npseo.pl (System Ewaluacji Oświaty. Nadzór Pedagogiczny), 30 sierpnia 2012 roku. 

Wnioski z ewaluacji:  

1. Pracownicy biblioteki wykorzystują opinie czytelników w doskonaleniu swojej pracy, 

gdyż informacje od klientów są źródłem o możliwościach rozwoju placówki. 

2. Biblioteka zaspakaja potrzeby swoich odbiorców poprzez pełną komputeryzację 

zasobów bibliotecznych, a klienci podkreślają profesjonalizm i życzliwość 

pracowników. 

3. Doświadczenie i przygotowanie merytoryczne nauczycieli bibliotekarzy oraz bogata 

oferta sprawiają, że działalność edukacyjna biblioteki jest dużym wsparciem dla wielu 

szkół różnego typu. 

4. Placówka prowadzi skuteczne działania realizujące ideę uczenia się przez całe życie, 

dzięki aktywności nauczycieli bibliotekarzy. 

5. Biblioteka i funkcjonujące w środowisku lokalnym instytucje działają na rzecz 

podnoszenia poziomu i rozwoju edukacji. 

Na podstawie zebranych danych wizytatorzy ds. ewaluacji określili trzy stopnie spełniania 

wymagań przez  Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Koninie Filia w Słupcy: 

1. Potrzeby osób korzystających z oferty placówki są realizowane poziom A (najwyższy),  

2. Osoby korzystające z oferty placówki są aktywne poziom B (wysoki), 

3. Osoby korzystające z oferty biblioteki są zadowolone z działalności poziom B 

(wysoki). 



Na radzie pedagogicznej omówione zostały:   

1. System Ewaluacji Oświaty / prezentacja multimedialna 

 
zagadnienia: 

- ewaluacja zewnętrzna 

- obszary i wymagania 

- ewaluacja problemowa w PBP Filia w Słupcy 

2. Strona –  www.npseo.pl 

zagadnienia: 

- drzewko wymagań 

- narzędzia ewaluacji zewnętrznej 

- prezentacja strony SEO  

3. Raport PBP w Koninie Filia w Słupcy 

4. Ewaluacja zakończona 

zagadnienia: 

- materiały do wypełnienia – dobre praktyki 

- materiały do wypełnienia – ankieta poewaluacyjna 

5. Kuratorium Oświaty w Poznaniu – województwo wielkopolskie – sprawowanie 

nadzoru pedagogicznego – ewaluacja  2011/2012  / prezentacja multimedialna 

 
ewaluacja (analiza, interpretacja, wnioski): 

- poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

- ośrodki doskonalenia nauczycieli 

- biblioteki pedagogiczne 
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