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Raport z ewaluacji wewnętrznej 2017/2018 – biblioteka szkolna 

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 

I. Przedmiot ewaluacji. 

Ocena działań szkoły w zakresie organizacji wspomagania rozwoju uczniów 

poprzez właściwą organizację pracy biblioteki szkolnej. 

II. Cele ewaluacji. 

Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych 

dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. 

Organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej 

funkcjonować w społeczności lokalnej. 

Biblioteka tworzy centrum informacji oraz centrum dydaktyczne szkoły, w którym 

są prowadzone zajęcia w oparciu o zgromadzone zbiory książkowe i technologię 

informacyjną. 

III. Pytania kluczowe 

1. Czy biblioteka szkolna wyposażona jest w książki, czasopisma, mapy,  

płyty CD i audiobooki? 

2. Czy działania dydaktyczne i wychowawcze biblioteki są spójne z planami i 

programami pracy szkoły? 

3. Czy biblioteka wspomaga działania szkoły w kierunku wyrównywania szans 

edukacyjnych? 

4. Czy celem zajęć bibliotecznych jest przygotowanie użytkownika do 

świadomego wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania i 

wykorzystywania informacji? 

5. Czy nauczyciel bibliotekarz realizuje cykliczne zajęcia uwzględnione w planie 

pracy szkoły, stosując aktywizujące metody nauczania? 

6. Czy biblioteka uczestniczy w przygotowaniu użytkowników do 

samokształcenia i edukacji ustawicznej? 

7. Czy biblioteka współpracuje z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami w 

realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego? 

IV. Kryteria ewaluacji: 

1. Biblioteka to centrum różnych źródeł informacji oraz centrum dydaktyczne 

szkoły. 

2. Biblioteka szkolna stwarza uczniom dostęp do informacji, wdraża do 

samodzielnego poszukiwania wiadomości oraz inspiruje do kreatywnego 

czytania. 

3. Biblioteka organizuje różne formy zajęć prowadzonych przez nauczyciela 

bibliotekarza, których celem jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych i 

ogólnorozwojowych. 

4. Biblioteka stanowi centrum dydaktyczne, udostępnia potrzebny księgozbiór 

oraz organizuje indywidualną pracę uczniów. 
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V. Organizacja ewaluacji: 

1. Źródła informacji: nauczyciele, uczniowie, rodzice. 

2. Metody badawcze: ankiety, rozmowy i obserwacja zajęć. 

 

VI. Ramy czasowe 

Wrzesień 2017 – marzec 2018 

 

VII. Prezentacja wyników ewaluacji. 

 

 Obserwacja zajęć bibliotecznych. 

Młodsi uczniowie często korzystają z biblioteki szkolnej. Czytelnicy z klasy II, III, 

I, IV bywają tam codziennie, a niektórzy kilka razy dziennie Chętnie biorą udział  

w konkursach bibliotecznych oraz w czwartkowym głośnym czytaniu ciekawych 

książek. Bardzo podobała im się impreza czytelnicza – „Spotkanie z misiami 

bohaterami książek w Stumilowym lesie” oraz spotkanie z ciekawym człowiekiem 

– misjonarzem z Indonezji. Po spotkaniu z misjonarzem z Indonezji wzrosło 

zainteresowanie książkami podróżniczymi oraz o egzotycznych zwierzętach. 

Uczniowie aktywnie uczestniczyli też w projektach edukacyjnych w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Na szkolnym apelu bibliotecznym 

najlepsi czytelnicy zostali nagrodzeni przez dyrektora szkoły. Z dużym 

zainteresowaniem wzięli udział w warsztatach bibliotecznych „Jak wykonać 

ilustrację do książki w technice 3 D z kolorowego papieru”. Ich prace znajdują się 

w ilustrowanym katalogu oraz zdobią bibliotekę szkolną i gazetkę ścienną na 

korytarzu szkolnym. Czytelniczka z klasy V zdobyła III miejsce w powiatowym 

konkursie bibliotecznym organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w 

Częstochowie Filia w Lublińcu. 9 czytelników zarejestrowanych jest na platformie 

internetowej i bierze udział w wojewódzkim konkursie bibliotecznym „Wielka 

Liga Czytelników” organizowanym przez WOM w Katowicach. 

 

Rozmowy z uczniami 

1.Zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej prowadzone przez nauczyciela 

bibliotekarza przeprowadzane są z wykorzystaniem narzędzi informacyjnych 

biblioteki oraz bazy komputerowej i Internetu w szkole.  

2. Wszyscy uczniowie mają dostęp do Internetu. Komputery i inny sprzęt 

multimedialny znajdują się w pracowni komputerowej i w klasach.  

3. Uczniowie wiedzą jak korzysta się z księgozbioru podręcznego oraz zasobów 

biblioteki a także z katalogu. 

4. Uczniowie w czasie zajęć posługują się nowoczesnymi narzędziami 

informacyjnymi i potrafią je twórczo wykorzystać.  

5. Uczniowie podczas zajęć wychowawczych i bibliotecznych uczą się 

rozpoznawać informacje i treści niekorzystne dla swojego rozwoju. 

6. Uczniowie poza lekturami szkolnymi czytają książki zgodne z ich 

zainteresowaniami. 
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Ankieta dla uczniów została przeprowadzona w klasie VI. 

 Wzięło w niej udział 17 osób. Wynika z niej, że 6 osób częściej korzystało z 

biblioteki, a 11 uczniów klasy VI rzadziej korzystało z biblioteki 

- kilka razy w tygodniu (2 osoby) 

- raz w tygodniu (2 osoby) 

- kilka razy w miesiącu (2 osoby) 

 -2 razy w miesiącu (11 osób) 

 

 
 

Uczniowie klasy VI we wrześniu wypożyczyli podręczniki oraz brali udział w 

Narodowym Czytaniu „Wesela” i spotkaniu z misjonarzem z Indonezji. W 

październiku uczestniczyli w spotkaniu autorskim z pisarzem, scenarzystą 

filmowym i piłkarzem oraz w apelu bibliotecznym z okazji Dnia Bibliotek 

Szkolnych.  Samorząd Uczniowski z klasy VI czytał na głos w bibliotece szkolnej 

młodszym kolegom z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania.  20 

października cała klasa VI czytała na głos klasie II lekturę „Pięciopsiaczki” w 

ramach projektu edukacyjnego „Starsi koledzy czytają młodszym książki z 

biblioteki szkolnej”. W listopadzie odbyła się lekcja biblioteczna- korzystamy z 

katalogu bibliotecznego. Na lekcjach języka polskiego uczniowie korzystali z 

wierszy Ignacego Krasickiego i Wisławy Szymborskiej wypożyczonych z 

biblioteki. 

Uczniowie klasy VI częściej korzystali z biblioteki w miesiącach od listopada 

2017 r. do marca 2018 r. Czytelnicy z klasy VI brali udział w zajęciach 

bibliotecznych co dwa tygodnie. Zapoznali się z nowościami wydawniczymi 

zakupionymi w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, podobnie 

jak ich młodsi koledzy. 

 Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca bibliotekarza z dyrektorem 

szkoły, wychowawcami klas, pedagogiem, nauczycielem przyrody, którzy swoim 

przykładem sami zachęcali do czytania poprzez wizyty z uczniami w bibliotece i 

głośne czytanie książek.  

12% 

12% 

12% 
64% 

Jak często korzystasz z biblioteki szkolnej? 

kilka razy w tygodniu 1 raz w tygodniu kilka razy w miesiącu 2 razy w miesiącu 
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Uczniowie z klasy VI, którzy przygotowują się do konkursów, np. LOP korzystają 

z księgozbioru biblioteki szkolnej. Z okazji Roku Herberta przedstawili wiersze 

Zbigniewa Herberta na imprezie środowiskowej w Bibliotece Publicznej. 

  

Na pytania dotyczące odnalezienia potrzebnej książki i korzystania z katalogu 

bibliotecznego uczniowie klasy VI w większości odpowiedzieli zadawalająco. 

Tylko 2 osoby nie potrafią tego zrobić. 

 

 
Uczniowie klasy VI najczęściej wypożyczają książki przygodowe ( 11 osób), 

fantastykę ( 5), podróżnicze ( 4) i z określonych  dziedzin wiedzy (4), lubią też je 

chętnie czytać. 

 

 

88% 

12% 

Czy łatwo było znaleźć książkę i korzystać z 
katalogu bibliotecznego? 

tak nie 

46% 

21% 

16% 

17% 

Jakie książki czytasz najczęściej? 

książki przygodowe  fantastyka książki podróżnicze książki z określonych dziedzin wiedzy  
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 Najczęściej korzystają z Internetu jako źródła informacji (16 osób), z książek (2 osoby), z 

informatorów, poradników, przewodników (1 osoba), z czasopism i gazet (0). 

 
Biblioteka szkolna zdaniem uczniów jest: 

- skromna (8 osób) 

- obszerna i ciągle się rozrasta (9 osób) 

 
 

 W bibliotece podoba się uczniom klasy VI: dużo nowych i ciekawych książek, 

miła atmosfera, cisza i to, że można poczytać w spokoju, wygląd, porządek, duży 

wybór książek, fajne książki, że jest spokój, można zobaczyć kroniki szkolne. 

Uczniowie proponują, aby do biblioteki zakupić więcej książek na przykład z 

dziedziny fantastyki. 

 

84% 

11% 

5% 0% 

Z jakiego źródła informacji korzystasz 
najczęściej? 

Internet ksiązki informatory, poradniki, przewodniki czasopisma, gazety 

47% 
53% 

Jaka jest biblioteka Twoim zdaniem? 

skromna obszerna i ciągle się rozrasta 
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Uczniowie klasy VI biorą najchętniej udział w następujących działaniach 

organizowanych przez bibliotekę szkolną: 

- narodowe czytanie i spotkanie z misjonarzem z Indonezji (8 osób) 

- spotkanie autorskie (7 osób) 

- konkurs plastyczny (6 osób) 

- kółko czytelnicze i głośne czytanie (3 osoby) 

- dzień czytelnika i wspólne bicie rekordu czytania (3 osoby) 

- prelekcje i prezentacje (3 osoby) 

- lekcje biblioteczne (2 osoby) 

- warsztaty biblioteczne (ilustracja techniką origami) (2 osoby) 

- konkurs czytelniczy (1 osoba) 

- konkurs recytatorski (1 osoba) 

- wystawki książek (1 osoba) 

- spotkanie z misiami bohaterami książek (1 osoba) 

 

 

 

 

  

21% 

18% 

16% 

8% 

8% 

8% 

5% 

5% 

2% 
3% 

3% 3% 

W jakich działaniach organizowanych przez bibliotekę 
bierzesz udział najchętniej? 

narodowe czytanie i spotkanie z 
misjonarzem z Indonezji  

spotkanie autorskie 

konkurs plastyczny  

kółko czytelnicze i głośne czytanie 

dzień czytelnika i wspólne bicie rekordu 
czytania 

prelekcje i prezentacje  

lekcje biblioteczne 

warsztaty biblioteczne (ilustracja techniką 
origami)  

konkurs czytelniczy 

konkurs recytatorski  

wystawki książek  

spotkanie z misiami bohaterami książek 
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Ankieta dla rodziców 

Wzięło w niej udział 11 osób z Rady Rodziców. 

 

9 rodziców wyraziło chęć korzystania w bibliotece ze zbiorów dla rodziców. Wszyscy rodzice 

ocenili, że w szkole na zebraniach z rodzicami prowadzone są działania biblioteki zachęcające 

rodziców do czytania dzieciom. Są to: 

- spotkanie na temat „Wpływ czytania na rozwój dzieci” ( 6 osób) 

- ankieta dla rodziców na temat zakupu książek do biblioteki ( 5 osób) 

- gazetka ścienna na korytarzu zachęcająca do czytania ( 3 osoby) 

- kiermasz książek wspólnie z SKO – promocja dobrej książki ( 4 osoby) 

 

Wszyscy rodzice stwierdzili, że biblioteka współpracuje z nimi w realizacji programu 

wychowawczo - profilaktycznego. Przykłady współpracy: 

- spotkanie na temat „Bezpieczeństwo w sieci” (7 osób) 

- organizacja imprez i uroczystości bibliotecznych i szkolnych (7 osób) 

- pomoc w realizacji konkursów bibliotecznych i odbioru nagród dla dzieci (6 osób) 

- wystawki biblioteczne – rozwój zainteresowań (6 osób) 

33% 

28% 

17% 

22% 

Działania zachęcające rodziców do czytania dzieciom 

spotkanie na temat „Wpływ czytania na 
rozwój dzieci” 

ankieta dla rodziców na temat zakupu książek 
do biblioteki  

gazetka ścienna na korytarzu zachęcająca do 
czytania 

kiermasz książek wspólnie z SKO – promocja 
dobrej książki  
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Zdaniem wszystkich ankietowanych rodziców zajęcia biblioteczne przygotowują ich dzieci do 

świadomego wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania i wykorzystywania informacji. 

Według rodziców następujące działania biblioteki szkolnej zachęcają dzieci do czytania: 

- głośne czytanie książek ( 8 osób) 

- wypożyczanie książek ( 6 osób) 

- spotkanie z misiami bohaterami bajek (6 osób) 

- narodowe czytanie i spotkanie z misjonarzem z Indonezji ( 5osób) 

- konkurs czytelniczy ( 5 osób) 

- konkurs recytatorski ( 5 osób) 

- konkurs plastyczny ( 4 osoby) 

- kółko czytelnicze (4 osoby) 

- kiermasz książek ( 3 osoby) 

- dzień czytelnika i wspólne bicie rekordu czytania ( 3 osoby) 

- scenki i teatrzyki ( 3osoby) 

- spotkania autorskie ( 3 osoby) 

- warsztaty biblioteczne ( 2 osoby) 

27% 

27% 

23% 

23% 

Przykłady realizowania programu wychowawczo -
profilaktycznego 

spotkanie na temat „Bezpieczeństwo w 
sieci”  

organizacja imprez i uroczystości 
bibliotecznych i szkolnych  

pomoc w realizacji konkursów 
bibliotecznych i odbioru nagród dla 
dzieci 

wystawki biblioteczne – rozwój 
zainteresowań  
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Na pytanie, które z działań biblioteki uważacie za najbardziej przydatne w zdobywaniu 

wiedzy i rozwijaniu zdolności uczniów, rodzice odpowiedzieli, że są to: 

- lekcje biblioteczne (9 osób) 

- konkurs czytelniczy ( 6 osób) 

- głośne czytanie książek (5 osób) 

- kółko czytelnicze ( 4 osoby) 

- konkurs recytatorski ( 4 osoby) 

- konkurs wiedzy ( 3 osoby) 

- wystawki książek ( 3 osoby) 

- gazetki tematyczne (2 osoby) 

- kiermasz książek ( 2 osoby) 

-konkurs plastyczny ( 2 osoby) 

- prelekcje i prezentacje ( 1 osoba) 

14% 

11% 

11% 

9% 

9% 

9% 

7% 

7% 

5% 

5% 

5% 

4% 
4% 

Działania zachęcające do czytania 

głośne czytanie książek  

wypożyczanie książek  

spotkanie z misiami bohaterami bajek 

narodowe czytanie i spotkanie z 
misjonarzem z Indonezji 
konkurs czytelniczy 

konkurs recytatorski  

kkonkurs plastyczny 

kółko czytelnicze 

kiermasz książek  

dzień czytelnika i wspólne bicie rekordu 
czytania  
scenki i teatrzyki  

spotkania autorskie  

warsztaty biblioteczne 
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Ankieta dla nauczycieli 

 Wzięło w niej udział 9 osób z Rady Pedagogicznej. 

Nauczyciele rozwijają zamiłowanie do czytelnictwa u uczniów poprzez: 

- słuchanie, gdy ktoś ładnie czyta ( 7 osób) 

- rozmowy o przeczytanych utworach ( 8 osób) 

- korzystanie z księgozbioru klasowego ( 5 osób) 

- korzystanie z księgozbioru bibliotecznego ( 8 osób) 

22% 

15% 

12% 
10% 

10% 

7% 

7% 

5% 

5% 

5% 
2% 

Działania najbardziej przydatne w zdobywaniu wiedzy i 
rozwijaniu zdolności uczniów 

lekcje biblioteczne  

konkurs czytelniczy  

głośne czytanie książek  

kółko czytelnicze  

konkurs recytatorski 

konkurs wiedzy 

wystawki książek  

gazetki tematyczne 

kiermasz książek 

konkurs plastyczny 

prelekcje i prezentacje  
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Nauczyciel bibliotekarz wykorzystuje następujące pomoce dydaktyczne: 

- pomoce multimedialne ( 9 osób) 

- materiały poglądowe  ( 9 osób) 

- karty pracy ( 9 osób) 

- gry dydaktyczne ( 9 osób) 

 

Wynika z tego, że wszyscy ankietowani nauczyciele zgodnie odpowiedzieli, że bibliotekarz 

wykorzystuje wszystkie zaproponowane w odpowiedziach pomoce dydaktyczne. 

Biblioteka szkolna wyposażona jest w odpowiednią liczbę: 

- książek ( 8 osób) 

- czasopism ( 4 osoby) 

- map ( 7 osób) 

- płyt CD  i audiobooków ( 3 osoby) 

25% 

28% 
18% 

29% 

Jakie działania rozwijają zamiłowanie do 
czytelnictwa? 

słuchanie, gdy ktoś ładnie czyta 

rozmowy o przeczytanych utworach 

korzystanie z księgozbioru klasowego 

korzystanie z księgozbioru 
bibliotecznego  

25% 

25% 25% 

25% 

Wykorzystywane pomoce dydaktyczne 

pomoce multimedialne materiały poglądowe karty pracy gry dydaktyczne 
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Według nauczycieli uczniowie wypożyczają najczęściej: 

- lektury szkolne ( 9 osób) 

- książki przygodowe ( 6 osób) 

- książki podróżnicze ( 4 osoby) 

- fantastykę ( 3 osoby) 

 

Wszyscy nauczyciele uważają, że uczniowie chętnie korzystają z zasobów biblioteki szkolnej. 

 

 

36% 

18% 

32% 

14% 

Biblioteka jest wyposażona w odpowiednią ilość: 

książek czasopism map płyt CD i audiobooków 

41% 

27% 

18% 

14% 

Według nauczycieli uczniowie najczęściej wypożyczają: 

lektury szkolne ksiązki przygodowe książki podróżnicze fantastykę 
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Rozmowy z nauczycielami 

1.Biblioteka współpracuje z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami w realizacji 

programów wychowawczego i profilaktycznego. 

2. Nauczyciele proponują dokupić audiobooki z lekturami. 

3.  Działania dydaktyczne i wychowawcze biblioteki są spójne z planami i programami pracy 

nauczycieli. Bibliotekarz wraz z nauczycielem historii i uczniami przygotowali 

przedstawienie z okazji Święta Niepodległości. Wspólnie z innymi nauczycielami, rodzicami 

i uczniami zorganizowali imprezę środowiskową „Świąteczny Sezam”. Razem z 

wychowawcą klasy I przygotowali Pasowanie na czytelnika połączone z Dniem Babci i 

Dziadka. Z wychowawcą klasy II konkurs pięknego czytania. Z wychowawcą klasy III 

konkurs na plakat o książce. Z nauczycielem przyrody koordynowali „Regionalny konkurs 

wiedzy o lesie i LOP”. Uczestniczył w pracach szkolnej komisji konkursu recytatorskiego. 

4. Biblioteka wspomaga działania szkoły w kierunku wyrównywania szans edukacyjnych 

(m.in. warsztaty biblioteczne, kółko biblioteczne, konkursy, imprezy czytelnicze, zakup 

książek tematycznych dla nauczycieli, rodziców i dzieci, kółko europejskie wspólnie z 

nauczycielem historii – edukacja regionalna i europejska). 

5. Podczas zajęć uczniowie przygotowywani są do świadomego wyszukiwania informacji, 

selekcjonowania, przetwarzania i wykorzystywania informacji. 

6. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z innymi nauczycielami podczas realizacji planu 

pracy. Nauczyciel bibliotekarz realizuje cykliczne zajęcia uwzględnione w planie pracy 

szkoły, stosując aktywizujące metody nauczania. (lekcje biblioteczne, lekcje prowadzone 

wspólnie z polonistą, projekty edukacyjne, scenki i przedstawienia, narodowe czytanie 

„Wesela” i wirtualne zapoznanie z Muzeum Stanisława Wyspiańskiego „Rydlówka” w 

Krakowie, udział w Nocy Bibliotek, spotkanie z misiami bohaterami bajek). 

7. Zasoby biblioteczne są wykorzystywane w przygotowaniu do samokształcenia i edukacji 

ustawicznej nauczycieli, uczniów i rodziców. 

Obserwacja biblioteki 

Biblioteka szkolna gromadzi różne dokumenty piśmiennicze oraz audiowizualne. Wzięła 

udział w programach MEN „Książki naszych marzeń” oraz „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa” – dzięki czemu znacząco wzbogaciła swój księgozbiór w lektury i nowości 

wydawnicze w liczbie 474 egzemplarzy.  

Biblioteka jest centrum informacyjnym dla uczniów i nauczycieli. Biblioteka szkolna stwarza 

uczniom dostęp do informacji, wdraża do samodzielnego poszukiwania wiadomości oraz 

inspiruje do kreatywnego czytania. Biblioteka uczestniczy w przygotowaniu użytkowników 

do samokształcenia i edukacji ustawicznej. 
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 Nauczyciel bibliotekarz organizuje różne formy zajęć, których celem jest rozwijanie 

zainteresowań czytelniczych i ogólnorozwojowych. Bierze udział w sieci współpracy 

bibliotecznej oraz szkoleniach bibliotecznych. 

Biblioteka stanowi centrum dydaktyczne, udostępnia potrzebny księgozbiór oraz organizuje 

indywidualną pracę uczniów. Komputery i inny sprzęt odtwarzający znajdują się w pracowni 

komputerowej oraz w klasach. 

Biblioteka poprzez aktualizację oferty czytelniczej, wyposażenie w nowe lektury i nowości 

wydawnicze, atrakcyjne formy pracy z czytelnikiem promuje czytelnictwo, stwarza warunki 

do rozwijania własnych zainteresowań uczniów oraz do przyjemnego spędzania wolnego 

czasu. Biblioteka współpracuje z nauczycielami, uczniami, rodzicami oraz innymi 

bibliotekami: Biblioteką Publiczną w Pawonkowie, Filią w Kośmidrach, Biblioteką 

Pedagogiczną w Częstochowie, Filią w Lublińcu, Biblioteką Pedagogiczną w Katowicach. 

 

VIII. Rekomendacje 

 

1. Kontynuować te działania biblioteki promujące czytelnictwo, które spotkały się z 

największym zainteresowaniem uczniów i rodziców. 

2. Podejmować wraz z nauczycielami i rodzicami działania aktywizujące uczniów do 

czytania, zwłaszcza klasy starsze. 

3. Nadal wyposażać bibliotekę w nowości zgodnie z zainteresowaniami uczniów (np. z 

dziedziny fantastyki) 

4. Zakupić audiobooki z lekturami.  

5. Uzupełniać ofertę książek z dziedziny wychowania i opieki nad dzieckiem dla 

rodziców i nauczycieli. 

6. Kontynuować współpracę z bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi w celu 

popularyzacji czytelnictwa. 

 

 

Raport przedstawiony zostanie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i zamieszczony na stronie 

internetowej szkoły. 

 

Zespół do spraw ewaluacji: 

Wanda Król 

Agnieszka Latosi 

Anna Kopyto 


