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I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ.

1. Przedmiot badań:

 upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych 

wśród uczniów.

2. Cele ewaluacji wewnętrznej:

 Uzyskanie informacji na temat poziomu czytelnictwa uczniów.

 Zbadanie form rozwijania czytelnictwa stosowanych przez nauczycieli.

3. Kryteria ewaluacji:

 Nauczyciele promują czytelnictwo wśród uczniów.

 Rodzice rozwijają czytelnictwo wśród dzieci.

 Uczniowie korzystają z różnych form popularyzacji czytelnictwa.

 W szkole analizuje się czytelnictwo uczniów.

 Dokumentacja czytelnictwa odbywa się prawidłowo.

 Wiek uczniów wpływa na poziom czytelnictwa.

 Nauczyciele bibliotekarze współpracują z innymi nauczycielami w 

zakresie upowszechniania czytelnictwa.

 Uczniowie często korzystają z biblioteki szkolnej.

4. Pytania kluczowe:

 Jakie działania podejmują nauczyciele, aby promować/rozwijać 

czytelnictwo?

 Jakie działania podejmują rodzice, aby promować/rozwijać czytelnictwo?

 Z jakich form popularyzacji czytelnictwa korzystają uczniowie?

 Czy w szkole analizuje się czytelnictwo uczniów?

 Jak udokumentowany jest poziom czytelnictwa uczniów?
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 Czy wiek uczniów ma wpływ na poziom czytelnictwa?

 Czy nauczyciele bibliotekarze współpracują z innymi nauczycielami w 

zakresie upowszechniania czytelnictwa wśród uczniów?

 Jaka jest częstotliwość wypożyczeń w bibliotece szkolnej?
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II.  ORGANIZACJA  PRACY  W  OBSZARACH  OBJĘTYCH

EWALUACJĄ.

1. Metody i narzędzia badawcze wykorzystane przy ewaluacji:

 ankiety rozpowszechnione wśród uczniów klas III-VII,

 ankiety rozpowszechnione wśród rodziców,

 ankiety rozpowszechnione wśród nauczycieli,

 analiza dokumentacji biblioteki szkolnej.

2. Wskazanie źródeł informacji:

 uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie,

 rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w 

Kleszczowie,

 nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie,

 analiza dokumentów biblioteki szkolnej – dane statystyczne zawarte w 

programie Mol Net +  

3. Dobór próby badawczej:

 uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 

uczęszczający do oddziałów: IIIa, IIIb, IVb, Vb, Vd, VIa, VIIa, VIIb, VIIc

 rodzice uczniów, 

 nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.
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4. Harmonogram czynności ewaluacyjnych.

L.p. Zadania do wykonania Odpowiedzialny Termin realizacji 

1. Ustalenie zasad pracy zespołów.

Sformułowanie ogólnych pytań

kluczowych z zakresu ewaluacji.

zespoły
badawcze

dyrektor

X 2017 r.

2. Dobór metod badawczych i określenie

grup badawczych.

Zatwierdzenie przez dyrektora planu

działań. 

zespoły
badawcze

dyrektor

X-XI 2017 r.

3. Opracowanie narzędzi badawczych. zespoły
badawcze

XII 2017 r.

4. Przeprowadzenie badań. zespoły
badawcze

XII 2017 r.-

I 2018 r.

5. Analiza wyników badań. zespoły
badawcze

I-II 2018 r.

6. Opracowanie raportu. zespoły
badawcze

III-IV 2018 r.

7. Przedstawienie raportu dyrektorowi. zespoły
badawcze

V 2018 r.

8. Prezentacja raportu na posiedzeniu

Rady Pedagogicznej

zespoły
badawcze

V 2018 r.
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III. PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI.

1. Zbiorcze opracowanie ankiet ewaluacyjnych dla uczniów i rodziców. 

OPRACOWANIE ANKIETY DLA UCZNIÓW

W  bieżącym  roku  szkolnym  zespół  badawczy  przeprowadził  w  szkole
ankietę, której celem było uzyskanie informacji na temat poziomu czytelnictwa
uczniów oraz form popularyzacji czytelnictwa, z których korzystają uczniowie.
W  badaniu  ankietowym  uczestniczyło  129  uczniów  z  klas  III-VII.  Ankieta
zawierała  6  pytań.  W  niektórych  pytaniach  uczniowie  zaznaczali  kilka
odpowiedzi, stąd różnice w danych źródłowych do tabeli. Wyniki prezentują się
następująco:

1. Czy lubisz czytać książki?

o TAK

o NIE

o NIE WIEM

2. Co czytasz najchętniej?
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o LEKTURY

o CZASOPISMA

o INNE KSIĄŻKI (PRZYGODOWE, HISTORYCZNE, 

PRZYRODNICZE, BAJKI, BAŚNIE, WIERSZE ITP.)

3. Jakie działania podejmowane w szkole najbardziej zachęcają Cię do 
czytania książek?

o SPOTKANIA Z AUTORAMI KSIĄŻEK

o AKCJE CZYTELNICZE (NP. „MARATON CZYTELNICTWA”)

o KONKURSY DOTYCZĄCE KSIĄŻEK

o WYSTAWKI KSIĄŻEK W BIBLIOTECE

o WYCIECZKI DO BIBLIOTEK

o GŁOŚNE CZYTANIE KSIĄŻEK

o POLECENIE CIEKAWEJ KSIĄŻKI PRZEZ NAUCZYCIELA

o OPOWIADANIE O ULUBIONYCH KSIĄŻKACH, NP. PODCZAS 

GODZINY WYCHOWAWCZEJ
o INNE (PODAJ PRZYKŁAD)…………………………………..
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* odpowiedzi do podpunktu INNE:

 musimy czytać lektury,

 żadne,

 gdy poleci mi książkę znajomy,

 zadawanie lektur,

 czytam, co sama lubię,

 w szkole takich nie ma,

 nic,

 czytam, bo lubię – bez względu na działania

4. W jaki sposób rodzice zachęcają Cię do czytania?

o CZYTAM NA GŁOS DOMOWNIKOM

o RODZICE MI CZYTAJĄ

o CZYTAM RAZEM Z RODZICAMI

o MOGĘ WYBIERAĆ KSIĄŻKI DO CZYTANIA

o RODZICE POLECAJĄ MI CIEKAWE TYTUŁY

o RODZICE KUPUJĄ MI KSIĄŻKI JAKO PREZENT

o RODZICE NIE ZACHĘCAJĄ MNIE DO CZYTANIA

o INNE (PODAJ PRZYKŁAD)…………………………………..
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* odpowiedzi do podpunktu INNE:

 sama z siebie,

 nie wiem,

 proszę o kupienie poleconej książki,

 sama wybieram książki i czytam sama,

 sama czytam,

 każą, gdy są lektury (2),

 dostanę coś, jak przeczytam,

 sama wybieram,

 nie czytam wcale,

 mówią, żebym czytała,

 każą mi czytać raz w tygodniu

5. Jak często czytasz książki?

o CODZIENNIE

o KILKA RAZY W TYGODNIU

o RAZ NA TYDZIEŃ

o KIEDY MUSZĘ

o NIE CZYTAM WCALE
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6. Czy biblioteka szkolna spełnia Twoje potrzeby?

o TAK 

o NIE 

o NIE WIEM

Na  podstawie  przeprowadzonej  analizy  ankiety  można  stwierdzić,  że
niewiele  ponad  połowę uczniów lubi  czytać  książki.   Najchętniej  uczniowie
czytają  książki,  które  nie  są  lekturami.  Spośród  działań  promujących
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czytelnictwo w szkole uczniowie najwyżej ocenili spotkania z autorami książek
i  wystawki  książek  w  bibliotece.  Rodzice  najczęściej  zachęcają  dzieci  do
czytania, zezwalając im na dowolny wybór książek. Aż 14% uczniów deklaruje,
że rodzice nie zachęcają ich do czytania. Najwięcej uczniów czyta, kiedy musi.
Jedna  czwarta  ankietowanych  czyta  kilka  razy  w  tygodniu,  a  5% nie  czyta
wcale.  Biblioteka  szkolna  spełnia  potrzeby  ponad  połowy  ankietowanych.
Natomiast  duża  część  uczniów  (27%)  nie  potrafi  tego  określić  (szczególnie
uczniowie starszych klas). 

OPRACOWANIE ANKIETY DLA RODZICÓW

W bieżącym roku szkolnym zespół badawczy przeprowadził w szkole ankietę,
której celem było zdiagnozowanie poziomu czytelnictwa wśród uczniów oraz
ocenienie,  jaki wpływ na czytelnictwo mają rodzice.  W badaniu ankietowym
uczestniczyło 203 rodziców. Ankieta zawierała 6 pytań, w tym 1 pytanie otwarte
i 5 zamkniętych. Oto wyniki przeprowadzonego badania:

Pytanie 1. brzmiało:

Czy posiadają Państwo w domu księgozbiór?

Odpowiedzi rodziców: 

a) TAK – 155 
b) NIE – 36 

Pytanie 2. brzmiało:

Co Państwa dziecko czyta najchętniej?

Odpowiedzi rodziców:

a) Lektury – 73
b) Czasopisma – 28
c) Inne  książki  (przygodowe,  historyczne,  przyrodnicze,  bajki,  wiersze,  o

sporcie, o kosmosie, komiksy, itp.) – 127
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Pytanie 3. brzmiało:

Czy czytają Państwo książki wspólnie z dzieckiem?

Odpowiedzi rodziców:

a) Często – 53
b) Czasami – 124
c) Nigdy – 10

Pytanie 4. brzmiało: 

Z jakich źródeł pochodzą książki, które czytają dzieci?

Odpowiedzi rodziców:

a) Z biblioteki domowej – 118
b) Z biblioteki szkolnej – 127
c) Z Gminnej Biblioteki Publicznej – 63
d) Z innych źródeł – 28

Pytanie 5. brzmiało:

Jak często Państwo kupują dziecku książki?

Odpowiedzi rodziców:

a) Bardzo często – 16
b) Często – 65
c) Rzadko – 103
d) Nigdy – 8

Pytanie 6. Brzmiało:

Jakie działania Państwa zdaniem należy podjąć aby dzieci chętniej czytały
książki i korzystały z zasobów biblioteki szkolnej?

Odpowiedzi rodziców:

 wspólne czytanie z dzieckiem – x8,

 dużo czytać,
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 nagradzać za czytanie książek – x2,

 organizować konkursy czytelnicze – x8,

 organizować kółka czytelnicze – x3,

 organizować kółka zainteresowań,

 wspólne, głośne czytanie np. w świetlicy lub w bibliotece – x6,

 różnorodność tytułów,

 organizować konkursy na największą ilość wypożyczonych książek,

 pogadanki o ciekawych książkach, autorach – x4,

 przejście na e-booki, 

 poszerzenie księgozbioru, którym dzieci się zainteresują, np. związane z 
bajkami lub z grami komputerowymi – x3,

 spotkania z autorami książek – x4,

 korzystanie z  książek podczas odrabiania prac domowych, nie z 
Internetu. Nauczyciele powinni zwrócić na to uwagę zadając pracę 
domową – x6,

 promować ciekawe pozycje biblioteczne – x3,

 recenzje ciekawych książek na stronie internetowej, 

 ograniczyć dostęp do multimediów – x5,

 mniej prac domowych – x2,

 mobilizować młodzież – x8,

 zakup ciekawych książek do biblioteki – x4,

 ekspozycja nowych pozycji czytelniczych w gablocie, 

 wskazywać korzyści płynące z czytania – x2,

 organizować częstsze wyjazdy do teatru, 

  organizować wyjścia do biblioteki – x2, 

 obowiązkowe wypożyczanie książek,

 zwiększyć ilość godzin otwartej biblioteki,

 drabinka czytelnika mobilizująca dzieci do częstszego czytania i 
wypożyczania książek,

 zadawać dzieciom zagadki, mówić o ciekawostkach,

 dawać dobry przykład,

 więcej lektur do czytania,

 umożliwiać dziecku wybór książek podczas zakupów, dziecko samo 
podejmuje decyzję,

 nic się nie da zrobić poprzez postęp…
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Na  podstawie  przeprowadzonej  analizy  można  stwierdzić,  że  rodzice
angażują  się  w  proces  rozwijania  czytelnictwa  wśród  dzieci.  Zdecydowana
większość ankietowanych potwierdza fakt posiadania domowego księgozbioru.
Analizując pozyskane dane można zauważyć, że uczniowie najchętniej sięgają
po  pozycje  związane  z  ich  zainteresowaniami.  Mniej  niż  połowa  uczniów
według  ankietowanych  najchętniej  czyta  również  lektury  szkolne.  Rodzice
wspierają swoje pociechy poprzez wspólne czytanie z dzieckiem. Na podstawie
zebranych danych widać, że książki najczęściej pochodzą ze szkolnej biblioteki,
co  pozwala  stwierdzić,  że  biblioteka  szkolna  w  dużej  mierze  wychodzi
naprzeciw potrzebom i  zainteresowaniom uczniów.  Uczniowie  bardzo  często
korzystają  również  z  zasobów  domowych,  jednak  zdecydowana  większość
ankietowanych  przyznaje,  że  rzadko  kupują  nowe  pozycje  do  księgozbioru
dziecka.  Rodzice  zaprezentowali  w ostatnim otwartym pytaniu  wiele  działań
mających na celu zachęcenie dzieci do czytania książek i korzystania z zasobów
biblioteki szkolnej.  Wśród najczęściej  wymienianych inicjatyw pojawiały się:
wspólne  czytanie  z  dzieckiem,  organizowanie  konkursów  czytelniczych,
wspólne głośne czytanie  na świetlicy i  w bibliotece,  pogadanki  o  ciekawych
książkach  i  autorach,  spotkania  z  autorami  książek,  korzystanie  z   książek
podczas odrabiania prac domowych, nie z Internetu, ograniczenie dostępu do
multimediów. 

OPRACOWANIE ANKIET DLA NAUCZYCIELI

Ankieta nr 1
W  bieżącym  roku  szkolnym  zespół  badawczy  przeprowadził  w  szkole

ankietę, której celem było uzyskanie informacji na temat poziomu czytelnictwa
uczniów  oraz  zbadanie  form  rozwijania  czytelnictwa  stosowanych  przez
nauczycieli.  W  badaniu  ankietowym  uczestniczyło  16  nauczycieli,  w  tym  2
nauczycieli  –  bibliotekarzy.  Ankieta  zawierała  10  pytań,  w  tym  5  pytań
otwartych i 5 zamkniętych. Oto wyniki przeprowadzonego badania:

Pytanie 1. brzmiało:
Jakie  formy aktywności, zadania, działania podjęła Pani/ Pan od początku
roku szkolnego w celu rozwijania u uczniów zainteresowań czytelniczych? 
Proszę  wskazać  wszystkie  sposoby,  które  Pani/  Pan  wykorzystuje  lub
wpisać własne propozycje.

Odpowiedzi nauczycieli:

15



Głośne czytanie dzieciom na zajęciach, stworzenie kącika czytelniczego w sali -
4,  głośne  czytanie  przez  uczniów  dla  uczniów,  rozmawianie  z  dziećmi  o
czytanych  przez  nich  książkach  -  2,  projekt:  „  Czytamy  po  angielsku”  –  2
odpowiedzi,  rozmowa dydaktyczna, metoda projektów, mapy mentalne, burza
mózgów, ustna pochwała w klasie za wyniki  czytelnicze,  prowadzenie tabeli
czytelnictwa  za  każdy  miesiąc,  nagroda  na  koniec  semestru,  konkursy
czytelnicze, „ Poranek z książką” – dla klas II i III, w klasach I czytanie wierszy
i  bajek  w ramach  zajęć,  czytanie  ciekawszych  fragmentów książki,  czytanie
lektur – 5 minut lekcji, zapiski z lektury służące dokładnemu czytaniu, rankingi
książek  proponowanych  przez  uczniów,  czytanie  krótkich  recenzji  książek,
„ Czytanie na dywanie” – każde dziecko raz na tydzień – 2 tygodnie czyta swoją
ulubioną książkę – 2 odpowiedzi, plebiscyt na najlepszego czytelnika w klasie,
słuchanie bajek przez znanych lektorów – audiobooki, zajęcia z wychowawcą,
zajęcia  biblioteczne,  zajęcia  z  wykorzystaniem  tablicy  interaktywnej,
inspirowanie uczniów do poszukiwania informacji na określony temat, dzielenie
się wrażeniami po przeczytaniu lektury, rozmowy na zajęciach z wychowawcą
na  temat  zainteresowań  czytelniczych  -  2,  zachęcanie  do  czytania,  karty
czytelnicze  –  malowanie  książki  każdego  dnia  po  przeczytaniu  –  20  minut,
rozmowa z uczniami na temat książek i czasopism, pogadanki na temat ostatnio
przeczytanej  książki,  konkursy  czytelnicze,  propagowanie  zainteresowań
czytelniczych,  dyskusje  na  temat  podobnych  książek  do  omawianych  lektur,
konteksty kulturowe przy okazji omawiania lektur, dyskusje na temat wyższości
książki  nad  adaptacją,  alternatywa  czytelnictwa  do  gier  komputerowych,
zapoznanie  ze  zbiorami  biblioteki  –  tematyczne  wystawki  książek,  półka
ciekawej książki, recenzje książek na stronie internetowej biblioteki, sondaże,
ankiety,  propozycje  uczniów  w  celu  rozpoznania  aktualnych  trendów
czytelniczych,  okolicznościowe wystawy, gazetki        o pisarzach, imprezy
biblioteczne dla wszystkich uczniów lub poszczególnych klas, kiermasze taniej
książki,  lekcje  biblioteczne,  konkursy,  wystawki,  gazetki,  programy
czytelnicze:” PoczytajMy”, „ Biblioteka przyjazna uczniowi”.

PROPOZYCJE:
a) czytanie dzieciom wybranych przez nich książek raz w tygodniu,
b) prezentowanie ulubionych książek,
c) karty pracy do lektur nieobowiązkowych,
d) spotkania z poezją,
e) konkursy literackie,
f) czytanie – wspólne lub indywidualne na zajęciach wychowawczych,
g) konkursy wiedzowe: twórczość pisarzy, znajomość treści książek,
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h) konkursy plastyczne,
i) informacja o stronach internetowych promujących czytelnictwo – zbiór

adresów,
j) przedstawianie  ciekawych  książek  związanych  ze  sztuką  –  czytanie

fragmentów na lekcjach. Starsi uczniowie czytają młodszym,
k) zakupy książek – zabawek.

Pytanie 2. brzmiało:

Które z tych form aktywności uczniowie najbardziej lubią lub najchętniej w
nich  uczestniczą,  angażują  się  w  nie? Proszę  wskazać  przykłady  i  je
uzasadnić. 

Odpowiedzi nauczycieli:
Przykład: Korzystanie z książek w kąciku czytelniczym.
Uzasadnienie:  dowolność wyboru.

Przykład: Czytanie przez uczniów dla uczniów.
Uzasadnienie:   szczególnie  angażują  się  ci  uczniowie,  którzy  mają  czytać
kolegom,  mają  możliwość  zaprezentować  swoje  książki,  sami  są  w centrum
zainteresowania, poszerzają umiejętności czytelnicze, odprężają, wyciszają.

Przykład: Burza mózgów.
Uzasadnienie:   możliwość  podania  każdego  pomysłu  nawet  najbardziej
abstrakcyjnego.

Przykład: Tabela czytelnictwa w klasie.
Uzasadnienie:  Uczniowie  z  wysokimi  wynikami  czują  się  wyróżnieni,  tabelę
oglądają rodzice i i inni goście w klasie.

Przykład: Czytanie raz w tygodniu.
Uzasadnienie: Chętnie zostają w czasie przerwy i słuchają czytania.

Przykład: Konkursy czytelnicze.
Uzasadnienie: Pochwały i nagrody dla najlepszych uczniów.

Przykład: „ Poranek z książką”
Uzasadnienie: Cisza podczas słuchania daje możliwość łagodnego wybudzenia
się.
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Przykład: Czytanie lektury na lekcji ( 5 minut).
Uzasadnienie: Pamiętają o lekturze, mobilizują się do samodzielnego słuchania.

Przykład: Czytanie krótkich fragmentów oraz recenzji.
Uzasadnienie: Książka na podstawie fragmentu oraz krótkiej recenzji wydaje im
się na tyle ciekawa, że postanawiają ją przeczytać w całości.

Przykład: Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
Uzasadnienie: brak.

Przykład: Prezentacja książek w kąciku czytelniczym.
Uzasadnienie:  Wystawki  pomagają  uczniom  zapoznać  się  z  interesującymi
pozycjami, stanowią zachętę do przeczytania książki.

Przykład: Konkursy czytelnicze.
Uzasadnienie:  Aktywizują  uczniów,  pogłębiają  lekturę,  doskonalą  kulturę
czytania, utrwalają treść.

Przykład: Propagowanie zainteresowań czytelniczych.
Uzasadnienie: Wskazanie interesujących zagadnień w określonych książkach.

Przykład: „ Czytamy po angielsku”
Uzasadnienie: Duże zainteresowanie językiem angielskim wśród dzieci.

Przykład: Sondaże w formie planszowej.
Uzasadnienie: Uczniowie   lubią wyrażać swoje zdanie w krótkiej formie.

Przykład: Czytanie książek, uzupełnianie zagadkami, zadaniami.
Uzasadnienie: Nawiązanie do treści – zaspokajanie ciekawości.

Pytanie 3. brzmiało:

Czy  włącza  Pani/  Pan  rodziców  w  działania  związane  z  rozwijaniem
zainteresowań czytelniczych uczniów? 

Odpowiedzi  twierdzącej  udzieliło  7  ankietowanych,  6  nauczycieli  nie
współpracuje                    z rodzicami, a 3 nie wybrało żadnej odpowiedzi.
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Nauczyciele, którzy odpowiedzieli twierdząco podali następujące  przykłady
działań:

a) wpisanie pochwały,
b) promocja czytelnictwa na zebraniu z rodzicami,
c) zachęcenie do wspólnego czytania,
d) referat:  „  Rola  czytelnictwa  i  jego  wpływ  na  rozwój  młodego

człowieka”,
e) konkursy,
f) akcje czytelnicze np. „ Maraton czytelnictwa”,
g) udostępnienie  katalogu  biblioteki  i  zestawień  tematycznych  w

Internecie          ( MolNet+)
h) konsultacje  z  rodzicami  w  przypadku   problemów  dziecka  z

czytaniem,
i) akcje czytelnicze polegające na czytaniu książek w klasie swojego

dziecka.

Pytanie 4. brzmiało:

Jakie książki budzą największe zainteresowanie wśród uczniów? Od czego,
Pani/ Pana zdaniem, zależy wybór książek czytanych przez uczniów?

Oto odpowiedzi udzielone przez nauczycieli:

a) książki, stanowiące podstawę do adaptacji filmowej,
b) książki współczesne,
c) fantastyka – 4,
d) książki przygodowe - 4,
e) książki wypromowane przez media, modne - 3,
f) opowiadania,
g) baśnie - 2,
h) bajki,
i) książki przyrodnicze - 3,
j) wiersze,
k) polecane przez koleżankę, kolegę, panią na lekcji - 2,
l) książki nowatorskie w formie „ inne”,
m) rozwijające sprecyzowane zainteresowania ucznia - 2,
n) beletrystka dla najmłodszych,
o) od objętości, chętniej uczniowie czytają książki „cieńsze”,
p) cykle z 1 lub wieloma wspólnymi bohaterami,
q) niektóre lektury,
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r) książki z bohaterem, z którym mogą się identyfikować.

Pytanie 5. brzmiało:

Czy w pracy z uczniami zachęca ich Pani /Pan  do korzystania z biblioteki
szkolnej?

Odpowiedzi udzielone przez ankietowanych nauczycieli:

tak, często – 14 

 tak, ale rzadko - 2

nie – 0

Pytanie 6. brzmiało:

Czy Pani/ Pana zdaniem godziny pracy biblioteki umożliwiają swobodny
dostęp uczniów do jej zasobów? 

tak - 12

 raczej tak - 2

nie – 1

Jedna osoba z ankietowanych nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie.

Pytanie 7. brzmiało:

Czy  w  pracy  z  uczniami  wykorzystuje  Pani/  Pan  konkretne  zasoby
biblioteczne?

tak - 15

nie - 1

Pytanie 8. brzmiało:

Jak  często  Pani/  Pan  wspomaga  proces  dydaktyczny  zasobami
bibliotecznymi?

raz w tygodniu lub częściej - 5

raz w miesiącu - 9

nie wspomagam - 2
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Pytanie 9. brzmiało:

Kto ma, Pani/ Pana zdaniem, największy wpływ na kształcenie nawyków
czytelniczych dzieci? 

dziadkowie - 6

 rodzice - 15 

rodzeństwo - 2 

nauczyciele - 9 

starsi koledzy/koleżanki - 3 

nie mam zdania na ten temat - 0

Pytanie 10. brzmiało:

Z jakimi podmiotami współpracuje Pani/Pan w rozwijaniu zainteresowań
czytelniczych uczniów i na czym ta współpraca polega?

a) biblioteka szkolna - 6,
b) Gminna Biblioteka Publiczna - 3,
c) nauczyciele poloniści,
d) zasoby Internetu,
e) nauczyciele wychowawcy,
f) rodzice - 2,
g) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie - 2,
h) Gimnazjum w Kleszczowie - 2,
i) świetlica szkolna

Współpraca polega na: 

a) pozyskiwaniu ciekawych pozycji książkowych dostosowanych do wieku
dziecka,

b) lekcje biblioteczne - 2,
c) wyniki czytelnictwa - 3,
d) czytanie książek w języku angielskim młodszym dzieciom przez starsze -

2,
e) korzystanie z zasobów bibliotecznych,
f) organizowanie spotkań z autorami książek,
g) organizowanie konkursów czytelniczych - 3,
h) kiermasz książek,
i) wypożyczanie książek - 2,
j) udział w akcji: „ Cała Polska czyta dzieciom”, „ Narodowe Czytanie”
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k) wypożyczenia międzybiblioteczne,
l) konkursy biblioteczne
m) kiermasze taniej książki

6 ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi na postawione pytanie.

Na  podstawie  przeprowadzonej  analizy  ankiety  można  stwierdzić,  że
nauczyciele naszej szkoły podejmują liczne działania zachęcające uczniów do
sięgnięcia  po  książkę.  Szczególną  rolę  odgrywają  tu  nauczyciele  poloniści  i
bibliotekarze.  Paleta podejmowanych działań jest  bardzo różnorodna,  co daje
możliwość szerokiego oddziaływania na ucznia – czytelnika, który do czytania
zachęcany jest  nie tylko w czasie lekcji, ale podczas zajęć świetlicowych, lekcji
bibliotecznych, przerw międzylekcyjnych i w wolnym czasie. Wielu nauczycieli
w  proces  promowania  czytelnictwa  włącza  rodziców.  Badanie  ankietowe
wykazało, że największy wpływ na kształcenie nawyków czytelniczych u dzieci,
zdaniem  nauczycieli,  mają  rodzice,  nauczyciele  i  dziadkowie.  Najczęściej
uczniowie  naszej  szkoły  sięgają  po  książki:  przygodowe,  fantastyczne,
przyrodnicze i wypromowane przez media, czyli modne. Wsparciem dla działań
czytelniczych jest biblioteka szkolna, do korzystania          z której zachęcają
nauczyciele. Godziny pracy biblioteki, zdaniem nauczycieli, umożliwiają do niej
swobodny dostęp. Zdecydowana większość nauczycieli wykorzystuje do pracy z
uczniami  zasoby  biblioteczne.  Nauczyciele  w  rozwijaniu  zainteresowań
czytelniczych współpracują z różnymi podmiotami, spośród których wymienić
należy Gminną Bibliotekę Publiczną i szkoły z terenu naszej gminy.

Ankieta 2

W bieżącym roku szkolnym zespół badawczy przeprowadził w szkole ankietę,
której celem było uzyskanie informacji na temat tego  czy  nauczyciele
bibliotekarze współpracują z innymi nauczycielami w zakresie upowszechniania
czytelnictwa  wśród  uczniów.  W  badaniu  ankietowym  uczestniczyło  16
nauczycieli.  Ankieta  zawierała  3  pytania  zamknięte.  Oto  wyniki
przeprowadzonego badania:

Pytanie 1. brzmiało:

Czy  Pani/Pana  zdaniem  biblioteka  szkolna  spełnia  potrzeby  uczniów?
(właściwą odpowiedź proszę podkreślić).
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Odpowiedzi nauczycieli: 

c) TAK – 14 
d) RACZEJ TAK – 2
e) NIE - 0 

Pytanie 2. brzmiało:

Czy  nauczyciele  bibliotekarze  informują  o  wynikach  czytelnictwa
poszczególnych klas? (właściwą odpowiedź proszę podkreślić).

Odpowiedzi nauczycieli:

d) TAK - 16
e) RACZEJ TAK - 0
f) NIE WIEM – 0

Pytanie 3. brzmiało:

Czy nauczyciele bibliotekarze biorą pod uwagę sugestie innych nauczycieli
w  sprawie  zakupu  książek  do  biblioteki?  (właściwą  odpowiedź  proszę
podkreślić)

Odpowiedzi nauczyciele:

d) TAK - 16
e) NIE - 0
f) NIE WIEM - 0

Na  podstawie  przeprowadzonej  ankiety  można  stwierdzić,  że  współpraca
pomiędzy  nauczycielami  a  szkolną  biblioteką  w  zakresie  upowszechniania
czytelnictwa wśród uczniów układa się bez zarzutów. Nauczyciele są w pełni
przekonani,  że  biblioteka  szkolna  spełnia  potrzeby  uczniów.  Ponadto,
nauczyciele  systematycznie  są  informowani  o  wynikach  czytelnictwa
poszczególnych  klas.  Nauczyciele  mają  również  wpływ  na  zakup  nowych
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pozycji do biblioteki szkolnej, ich sugestie są zawsze brane pod uwagę przez
bibliotekarzy. Warto nadmienić, że również uczniowie mogą dzielić się swoimi
sugestiami  dotyczącymi  zakupu  książek  poprzez  tworzenie  wspólnej  listy
oczekiwanych pozycji. 

2. Analiza dokumentów biblioteki szkolnej.

1)    Jak udokumentowany jest poziom czytelnictwa uczniów?  

Biblioteka  szkolna  pracuje  w  oparciu  o  program  MOL  Net  +,  który
automatycznie rejestruje wszystkie wypożyczenia i zwroty.

Dzięki  temu  można  generować  różnego  rodzaju  raporty,  obrazujące  poziom
czytelnictwa danej klasy lub poszczególnych uczniów.

Nauczyciele wychowawcy otrzymują raz w miesiącu, a także na zakończenie I
półrocza i roku szkolnego informacje, ile książek wypożyczył każdy uczeń w
klasie.

Poza  tym  na  stronie  internetowej  szkoły,  w  pokojach  nauczycielskich,  w
bibliotece  oraz  na  korytarzu  obok  biblioteki  prezentowany  jest  wykres  z
czytelnictwem poszczególnych klas.

Podczas klasyfikacyjnych zebrań Rady Pedagogicznej nauczyciele bibliotekarze
przedstawiają  sprawozdanie  z  działalności  biblioteki,  w  którym zawarte  jest
czytelnictwo  poszczególnych  klas,  a  także  wyniki  najlepiej  czytających
uczniów. 

2) Czy wiek uczniów ma wpływ na poziom czytelnictwa?

 Odwiedziny Średnia 
Razem klasy 1 716 12,35

Razem klasy 2 420 13,62

Razem klasy 3 1 228 18,89

Razem klasy 4 633 7,66

Razem klasy 5 492 7,81

Razem klasy 6 343 7,30

Razem klasy 7 471 8,86
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Powyższa  tabela,  opracowana  na  podstawie  danych  statystycznych  biblioteki
szkolnej w I półroczu roku szkolnego 2017/2018, zawartych w programie MOL
Net + pokazuje wyraźnie, iż począwszy od klasy czwartej, średnia odwiedzin
uczniów w bibliotece maleje.

3) Jaka jest częstotliwość wypożyczeń w bibliotece szkolnej?

 
Miesiąc Semestr

IX X XI XII I II III 1
Odwiedziny 989, 656, 760, 477, 769, 486, 588, 3 602,

Odw. w czytelni 65, 103, 77, 33, 51, 42, 10, 323,
Wypożyczenia 4 069, 810, 858, 526, 668, 581, 792, 6 871,

w tym
czasopism

0, 1, 0, 1, 0, 4, 1, 2,

Śr. dzienna 214,2 36,8 42,9 32,9 39,3 44,7 41,7 73,9

Powyższa  tabela,  opracowana  na  podstawie  danych  statystycznych  biblioteki
szkolnej za I półrocze roku szkolnego 2017/2018, zawartych w programie MOL
Net + pokazuje, że uczniowie średnio wypożyczali 73,9 książek dziennie.
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IV. WNIOSKI I REKOMENDACJE.

Sformułowanie wniosków nastąpiło poprzez odpowiedzi na pytania kluczowe.

Na tej podstawie stwierdza się:

1. Nauczyciele  podejmują  różnorodne  działania  w  celu  rozwijania

czytelnictwa.  Szczególnie  popularne  są:  głośne  czytanie  dzieciom  na

zajęciach, stworzenie kącika czytelniczego w sali, głośne czytanie przez

uczniów dla  uczniów,  rozmawianie  z  dziećmi  o  czytanych  przez  nich

książkach,  projekty  edukacyjne,  ustna  pochwała  w  klasie  za  wyniki

czytelnicze, prowadzenie tabeli czytelnictwa za każdy miesiąc, nagroda

na koniec semestru, konkursy czytelnicze, akcje i programy czytelnicze.

2. Większość rodziców czyta książki  wspólnie z dzieckiem. Wielu z nich

kupuje dzieciom książki w prezencie. Niektórzy zachęcają swoje dzieci

do czytania, polecając im ciekawe tytuły, część rodziców przyznaje, że

dziecko  czyta  głośno  domownikom.  Inni  zaś  stosują  nagrody  za

przeczytanie książki i zachęcają dzieci do opowiadania treści.

3. W  szkole  analizuje  się  czytelnictwo.  Analizy  dokonują  zarówno

nauczyciele bibliotekarze, jak i wychowawcy.

4. Poziom  czytelnictwa  dokumentowany  jest  na  bieżąco  w  programie

bibliotecznym, a także przedstawiany podczas półrocznych i końcowych

zebrań Rady Pedagogicznej w formie sprawozdań.

5. Wiek  uczniów ma wpływ na  czytelnictwo –  im starsi  uczniowie,  tym

mniej książek czytają.

6. Wszyscy  ankietowani  nauczyciele  uważają,  że  biblioteka  szkolna

zaspokaja potrzeby czytelnicze uczniów.

Rekomendacje

1. Wzmacniać podejmowane działania rozwijające kompetencje czytelnicze

wśród uczniów.
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2. Kontynuować współpracę nauczycieli  z nauczycielem bibliotekarzem w

celu  doboru  tytułów  kupowanych  książek  do  potrzeb  i  zainteresowań

uczniów i nauczycieli.

3. Systematycznie  powiększać  księgozbiór  biblioteki  o  nowości

wydawnicze.
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V. ZAŁĄCZNIKI.

1. Kwestionariusze ankiet dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Załącznik nr 1 - ANKIETA DLA UCZNIA

1. Czy lubisz czytać książki?

o TAK

o NIE

o NIE WIEM

2. Co czytasz najchętniej?

o LEKTURY

o CZASOPISMA

o INNE KSIĄŻKI (PRZYGODOWE, HISTORYCZNE, PRZYRODNICZE, BAJKI, BAŚNIE, 

WIERSZE ITP.)

3. Jakie działania podejmowane w szkole najbardziej zachęcają Cię do czytania książek?

o SPOTKANIA Z AUTORAMI KSIĄŻEK

o AKCJE CZYTELNICZE (NP. „MARATON CZYTELNICTWA”)

o KONKURSY DOTYCZĄCE KSIĄŻEK

o WYSTAWKI KSIĄŻEK W BIBLIOTECE

o WYCIECZKI DO BIBLIOTEK

o GŁOŚNE CZYTANIE KSIĄŻEK

o POLECENIE CIEKAWEJ KSIĄŻKI PRZEZ NAUCZYCIELA

o OPOWIADANIE O ULUBIONYCH KSIĄŻKACH, NP. PODCZAS GODZINY 

WYCHOWAWCZEJ
o INNE (PODAJ PRZYKŁAD)…………………………………..

4. W jaki sposób rodzice zachęcają Cię do czytania?

o CZYTAM NA GŁOS DOMOWNIKOM

o RODZICE MI CZYTAJĄ

o CZYTAM RAZEM Z RODZICAMI

o MOGĘ WYBIERAĆ KSIĄŻKI DO CZYTANIA

o RODZICE POLECAJĄ MI CIEKAWE TYTUŁY

o RODZICE KUPUJĄ MI KSIĄŻKI JAKO PREZENT

o RODZICE NIE ZACHĘCAJĄ MNIE DO CZYTANIA

o INNE (PODAJ PRZYKŁAD)…………………………………..

5. Jak często czytasz książki?

o CODZIENNIE

o KILKA RAZY W TYGODNIU

o RAZ NA TYDZIEŃ

o KIEDY MUSZĘ

o NIE CZYTAM WCALE
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6. Czy biblioteka szkolna spełnia Twoje potrzeby?

o TAK 

o NIE 

o NIE WIEM

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

Załącznik nr 2 - ANKIETA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo!
 Ankieta jest całkowicie anonimowa. Ma na celu zdiagnozowanie poziomu czytelnictwa wśród dzieci 
oraz ocenienie, jaki wpływ na czytelnictwo mają rodzice.
Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi, które wydają się Państwu bliskie. Pytanie nr 6 jest pytaniem 
otwartym i wymaga nieco dłuższej pisemnej odpowiedzi.

1) Czy posiadają Państwo w domu księgozbiór?

a) TAK

b) NIE

2) Co Państwa dziecko czyta najchętniej?

a) Lektury

b) Czasopisma

c) Inne  książki  (przygodowe,  historyczne,  przyrodnicze,  bajki,  baśnie,  wiersze,  o  sporcie,  o

kosmosie, komiksy, itp.)

3) Czy czytają Państwo książki wspólnie z dzieckiem?

a) Często

b) Czasami

c) Nigdy

4) Z jakich źródeł pochodzą książki, które czytają dzieci?

a) z biblioteki domowej

b) z biblioteki szkolnej

c) z Gminnej Biblioteki Publicznej

d) z innych źródeł

5) Jak często Państwo kupują dziecku książki?

a) bardzo często

b) często

c) rzadko

d) nigdy

6) Jakie działania Państwa zdaniem należy podjąć aby dzieci chętniej czytały książki i korzystały z
zasobów biblioteki szkolnej?

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Dziękujemy
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Załącznik nr 3 - ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

W bieżącym roku szkolnym zespół badawczy  przeprowadza w szkole  ewaluację,  której  celem jest  uzyskanie
informacji na temat poziomu czytelnictwa uczniów oraz zbadanie form rozwijania czytelnictwa stosowanych
przez nauczycieli. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która pozwoli nam przygotować stosowny raport
dotyczący  tego  obszaru  działalności  naszej  szkoły.  Za  czas  poświęcony  na  wypełnienie  ankiety  serdecznie
dziękujemy.

1. Jakie  formy aktywności, zadania, działania podjęła Pani/ Pan od początku roku
szkolnego w celu rozwijania u uczniów zainteresowań czytelniczych? 
Proszę  wskazać  wszystkie  sposoby,  które  Pani/  Pan  wykorzystuje  lub  wpisać  własne
propozycje.

a) .............................................................................................................................
b) .............................................................................................................................
c) .............................................................................................................................
d) .............................................................................................................................
e) .............................................................................................................................
f) .............................................................................................................................

PROPOZYCJE
a) .............................................................................................................................
b) .............................................................................................................................
c) .............................................................................................................................
d) .............................................................................................................................
e) .............................................................................................................................
f) .............................................................................................................................

2. Które z tych form aktywności uczniowie najbardziej lubią lub najchętniej w nich
uczestniczą, angażują się w nie? Proszę wskazać przykłady i je uzasadnić. 

a) .............................................................................................................................
Uzasadnienie.............................................................................................................
...................................................................................................................................
b) .............................................................................................................................
Uzasadnienie.............................................................................................................
...................................................................................................................................
c) .............................................................................................................................
Uzasadnienie.............................................................................................................
...................................................................................................................................
d) .............................................................................................................................
Uzasadnienie.............................................................................................................
...................................................................................................................................
e) .............................................................................................................................
Uzasadnienie.............................................................................................................
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...................................................................................................................................
3. Czy  włącza  Pani/  Pan  rodziców  w  działania  związane  z  rozwijaniem

zainteresowań czytelniczych uczniów? ( właściwą odpowiedź proszę podkreślić).
Tak        Nie

Jeśli Tak, to proszę podać przykłady konkretnych działań.

j) .............................................................................................................................

k) .............................................................................................................................

l) .............................................................................................................................

m) .............................................................................................................................

n) ............................................................................................................................

4. Jakie książki budzą największe zainteresowanie wśród uczniów? Od czego, Pani/
Pana zdaniem, zależy wybór książek czytanych przez uczniów?

s) ..........................................................................................................................
t) ..........................................................................................................................
u) ..........................................................................................................................
v) ..........................................................................................................................
w) ..........................................................................................................................

5. Czy  w pracy  z  uczniami  zachęca  ich  Pani  /Pan   do  korzystania  z  biblioteki
szkolnej?
( właściwą odpowiedź proszę podkreślić).

tak, często  tak, ale rzadko nie

6. Czy Pani/ Pana zdaniem godziny pracy biblioteki umożliwiają swobodny dostęp
uczniów do jej zasobów? ( właściwą odpowiedź proszę podkreślić).

tak  raczej tak nie

7. Czy w pracy z uczniami wykorzystuje Pani/ Pan konkretne zasoby biblioteczne?
( właściwą odpowiedź proszę podkreślić).

tak nie

8. Jak często Pani/ Pan wspomaga proces dydaktyczny zasobami bibliotecznymi?
( właściwą odpowiedź proszę podkreślić).

raz w tygodniu lub częściej raz w miesiącu nie wspomagam

9. Kto  ma,  Pani/  Pana  zdaniem,  największy  wpływ  na  kształcenie  nawyków
czytelniczych dzieci? ( właściwą odpowiedź/dzi proszę podkreślić).

dziadkowie  rodzice rodzeństwo nauczyciele 

starsi koledzy/koleżanki nie mam zdania na ten temat
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10. Z  jakimi  podmiotami  współpracuje  Pani/Pan  w  rozwijaniu  zainteresowań
czytelniczych uczniów i na czym ta współpraca polega?

j) .............................................................................................................................
k) .............................................................................................................................
l) .............................................................................................................................
m) .............................................................................................................................
n) .............................................................................................................................

Współpraca polega na: ................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Dziękujemy za wypełnienie ankiety
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Załącznik nr 4 - ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

1. Czy Pani/ Pana zdaniem biblioteka szkolna spełnia potrzeby uczniów? (właściwą
odpowiedź proszę podkreślić).

tak  raczej tak nie

2. Czy nauczyciele bibliotekarze informują o wynikach czytelnictwa poszczególnych
klas? (właściwą odpowiedź proszę podkreślić).

tak nie                                                           nie wiem

3. Czy  nauczyciele  bibliotekarze  biorą  pod  uwagę  sugestie  innych  nauczycieli  
w sprawie zakupu książek do biblioteki? (właściwą odpowiedź proszę podkreślić).

tak nie                                                       nie wiem

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

34


	Zadania do wykonania
	Odpowiedzialny
	Termin realizacji
	6.
	Opracowanie raportu.
	OPRACOWANIE ANKIETY DLA RODZICÓW
	OPRACOWANIE ANKIET DLA NAUCZYCIELI

