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PRZEDMIOT EWALUACJI 

Obszary ewaluacji: 
 biblioteka szkolna posiada warunki do pełnienia funkcji centrum edukacyjno-

informacyjnego szkoły, 

 biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory i informacje, prowadzi 

ewidencję i dokumentację biblioteczną, 

 biblioteka uczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych 

szkoły. 

CEL EWALUACJI 

Analiza funkcjonowania biblioteki szkolnej z uwzględnieniem podejmowanych działań 

 

ODBIORCY EWALUACJI 

 Nauczyciele 

 Dyrektor 

 Uczniowie kl. IV-VI SP i I-III gimnazjum 

 Rodzice 

 

PYTANIA EWALUACYJNE 

 Czy biblioteka jest dostępna? 

 Jaki rodzaj literatury jest czytany przez uczniów? 

 Jakie są oczekiwania dzieci, rodziców i nauczycieli w zakresie wyposażenia 

biblioteki szkolnej (wypożyczalni i czytelni) w e-booki, czasopisma, książki? 

 W jakim stopniu wykorzystywane są pomieszczenia biblioteki (wypożyczalni i 

czytelni) oraz księgozbioru ( w tym zbiorów specjalnych) w realizacji procesu 

nauczania? 

 Jakie działania mogą usprawnić pracę biblioteki? 

 Czy uczniowie chętnie biorą udział w działaniach biblioteki mających na celu 

popularyzację czytelnictwa? 

 Czy biblioteka posiada warunki do pełnienia funkcji centrum edukacyjno-

informacyjnego? 

 Czy biblioteka upowszechnia czytelnictwo i rozwija kompetencje czytelnicze 

wśród uczniów? Jeśli tak, to w jaki sposób? 
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KRYTERIA EWALUACJI: 

 Systematyczna diagnoza czytelnictwa w szkole 

 Sprawność komunikacji uczeń-nauczyciel-rodzic w zakresie dopasowania 

zawartości księgozbioru do potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów 

 Aktywność promowania czytelnictwa (konkursy, targi, realizacja projektów, 

współpraca z innymi bibliotekami, lekcje otwarte, itp.) 

 

METODY BADAWCZE: 
 

1. Ankieta wśród rodziców, uczniów i nauczycieli 

2. Analiza dokumentacji biblioteki 

 

HARMONOGRAM BADANIA 

10-14.10.2016r. – opracowanie koncepcji ewaluacji; 

17-24.10.2016r. – przeprowadzenie badania: ankiety wśród rodziców, uczniów                                 

i nauczycieli 

24-26.10.2016r. – przeprowadzenie badania: analiza dokumentacji biblioteki; 

26-31.10.2016r. – raport ewaluacyjny, wyniki przedstawione podczas spotkania 

grupowego z radą pedagogiczną 

 

 

W ramach badania przeprowadzono ankietowanie uczniów kl. IV- VI Szkoły 

Podstawowej w Siedlinie i ich rodziców, ankietowanie uczniów kl. I-III Gimnazjum                  

z Oddziałami Dwujęzycznymi w Siedlinie i ich rodziców oraz analizę dokumentacji 

biblioteki. 

Dokonano podsumowania wyników badania ewaluacyjnego pod kątem 

określonych w koncepcji ewaluacji kryteriów. 
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WYNIKI BADANIA EWALUACYJNEGO 

 

1. BADANIE ANKIETOWE 

A) UCZNIOWIE  

Szkoła Podstawowa w Siedlinie 

Liczba ankietowanych – 30  
 

Wiek 10-12 13-14 

K 17 (57%) 1 (3%) 

M 13 (43%) 0 

 

 W ankietowaniu wzięło udział 17 dziewcząt w wieku 10-12 lat (57% ogółu 

badanych) i 13 chłopców (43% ankietowanych). 1 osoba to uczeń w wieku 13-14 lat. 

1. Czym dla Ciebie jest biblioteka szkolna? 

Odpowiedzi Liczba 
odpowiedzi 

% 

magazynem książek, 11 37 

wypożyczalnią,  23 77 

centrum informacji,  11 37 

miejscem, w którym można przyjemnie spędzić czas, 10 33 

miejscem, w którym można uzyskać pomoc w nauce 6 20 

inne, ……. 0 0 
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 Dla większości ankietowanych uczniów (77%) biblioteka jest wypożyczalnią, dla 

37% - centrum informacji i magazynem książek. 33% badanych stwierdziło, że jest 

miejscem, w którym można przyjemnie spędzić czas. 20% określiło bibliotekę jako 

miejsce, gdzie można uzyskać pomoc w nauce. 

2. Czy Twoim zadaniem, biblioteka jest wystarczająco dostępna? 

TAK NIE Nie mam zdania 

30 0 0 

100% 0 0 

 

 Zdaniem wszystkich ankietowanych biblioteka jest wystarczająco dostępna. 

3. Jakie książki wypożyczasz najczęściej? 

Odpowiedzi Liczba 
odpowiedzi 

% 

lektury, 27 90 

książki dla dzieci, 1 3 

książki dla młodzieży, 14 47 

inne. 4 13 
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Większość ankietowanych (90%) najczęściej wypożycza lektury. 47% wypożycza 

książki dla młodzieży, 3% książki dla dzieci, a 13% inne pozycje. 

4. Jaką literaturę czytasz najczęściej? 

Odpowiedzi Liczba 
odpowiedzi 

% 

popularną, 16 53 

popularnonaukową, 3 10 

naukową, 3 10 

beletrystykę. 13 43 

 



2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. PRYMASA KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W SIEDLINIE 
 

EWALUACJA WEWNĘTRZNA / 7 

 

 53% badanych stwierdziło, że czytają literaturę popularną, a 43% - 

beletrystykę. Po 10% podało, że czytają literaturę naukową i popularnonaukową. 

5. Czy nauczyciele korzystają z wypożyczalni, czytelni podczas zajęć? 

TAK NIE 

30 0 

100% 0% 

 

 Wszyscy ankietowani uczniowie stwierdzili, że nauczyciele korzystają                           

z wypożyczalni, czytelni podczas zajęć. 

6. Z jakich form pracy oferowanych przez bibliotekę korzystasz? 

Odpowiedzi Liczba 
odpowiedzi 

% 

wypożyczenia do domu, 27 90 

udostępnianie zbiorów na miejscu lub wypożyczenia na 
lekcje (z czytelni), 

11 37 

dostęp do informacji (Internet),  3 10 

zajęcia pozalekcyjne (konkursy, loterie, itp.). 8 27 
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Większość ankietowanych (90%) stwierdziła, że spośród form pracy oferowanych 

przez bibliotekę korzysta z wypożyczeń do domu, 37% ankietowanych – korzysta                        

z udostępniania zbiorów na miejscu lub wypożyczeń na lekcje. 27% korzysta podczas 

zajęć pozalekcyjnych (konkursy, loterie, itp.),  10% - z dostępu do informacji 

(internet). 

7. Czy Twoim zdaniem, biblioteka upowszechnia czytelnictwo?  

TAK NIE 

28 2 

93% 7% 
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 Zdaniem 93% ankietowanych (93%) biblioteka upowszechnia czytelnictwo. 7% 

stwierdziło, że nie upowszechnia. 

8. Czy brałeś udział w działaniach biblioteki mających na celu popularyzację 
czytelnictwa? 

TAK NIE 

25 5 

83%   17% 

 

 83% ankietowanych uczniów stwierdziło, że brali udział w działaniach biblioteki 

mających na celu popularyzację czytelnictwa. 17% podało, że nie brali udziału. 

9. W jaki sposób biblioteka promuje czytelnictwo? 

Odpowiedzi Liczba 
odpowiedzi 

% 

konkursy, 29 97 

targi, kiermasze, 28 93 

realizacja projektów, 27 90 

współpraca z innymi bibliotekami, 26 87 

lekcje otwarte, biblioteczne. 26 87 
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Większość ankietowanych potwierdziło rożne formy promowania czytelnictwa 

przez bibliotekę: konkursy, targi, kiermasze, realizacją projektów, współpraca                          

z innymi bibliotekami, lekcje otwarte, biblioteczne. 

10. O jakie zbiory należy wzbogacić bibliotekę? 

Odpowiedzi Liczba 
odpowiedzi 

% 

książki, 24 80 

czasopisma, 7 23 

inne, jakie?........... 13 44 

filmy 

audiobooki 

komiksy 

,,Harry Potter i przeklęte dziecko'' 

,,Mój pies '' 

,,Mój kot'' 

2 

1 

2 

5 

2 

1 

7 

3 

7 

17 

7 

3 
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Większość ankietowanych (80%) stwierdziła, że bibliotekę należy wzbogacić o 

książki, 23% - o czasopisma, 44% - o inne pozycje (np. audiobooki, komiksy, filmy). 

11. Jakie są Twoje sugestie dotyczące pracy biblioteki? 

- żeby było więcej książek ,,Niezgodna" 1- 3% 

- żeby pani bibliotekarka czytała książki na długich przerwach 1- 3% 

- żeby było więcej czasopism o modzie 1- 3% 

- żeby było więcej książek o życiu Pana Jezusa 1 - 3% 

- żeby były książki ,,Minecraft'' 1- 3% 

- żeby można było wypożyczać książki w nocy i wspólnie je czytać 1- 3% 
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B) UCZNIOWIE  
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Siedlinie 
 
Liczba ankietowanych – 30  
 

Wiek 13-14 15-16 

K 13 (43%) 6 (20%) 

M 5 (17%) 6 (20%) 

 
 Ankietowani uczniowie to w większości dziewczęta (63%). Wśród nich 43% to 

osoby w wieku 13-14 lat i 20% - w wieku 15-16 lat. W badaniu wzięło udział 11 

chłopców, co stanowi 37% ogółu ankietowanych: 17% to osoby w wieku 13-14 lat i 

20% w wieku 15-16 lat. 

 

1. Czym dla Ciebie jest biblioteka szkolna? 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi % 

magazynem książek, 7 23 

wypożyczalnią,  20 67 

centrum informacji,  4 13 

miejscem, w którym można przyjemnie spędzić czas, 7 23 

miejscem, w którym można uzyskać pomoc w nauce, 4 13 

inne, ……. 0 0 
 

 

 Zdaniem większości ankietowanych (67% badanych uczniów), biblioteka jest 

wypożyczalnią. Po 23% uczniów stwierdziło, że jest magazynem książek, ale i 

miejscem, w którym można przyjemnie spędzić czas. Po 13% badanych podało, że to 

również miejsce, można uzyskać pomoc w nauce oraz że to centrum informacji. 
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2. Czy Twoim zadaniem, biblioteka jest wystarczająco dostępna? 

TAK NIE NIE MAM ZDANIA 
24 2 4 

80% 7% 13% 

 

 

 Większość ankietowanych (80%) stwierdziła, że biblioteka jest wystarczająco 

dostępna. 7% podało, że nie, a 13% - nie ma zdania na ten temat. 

3. Jakie książki wypożyczasz najczęściej? 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi % 

lektury, 21 70 

książki dla dzieci, 1 3 

książki dla młodzieży, 8 27 

inne. 3 10 
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70% badanych uczniów wypożycza najczęściej lektury, 27% - książki dla młodzieży, 

3% - książki dla dzieci, a 10% - inne pozycje książkowe. 

4. Jaką  literaturę czytasz najczęściej? 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi % 

popularną, 18 60 

popularnonaukową, 7 23 

naukową, 3 10 

beletrystykę. 9 30 

 

 

Większość ankietowanych (60%) potwierdziło fakt, że czytają najczęściej literaturę 

popularną. 30% czyta beletrystykę, 23% literaturę popularnonaukową, a 10% - 

naukową. 

5. Czy nauczyciele korzystają z wypożyczalni, czytelni podczas zajęć? 

TAK NIE 
18 12 

60% 40% 
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 Większość ankietowanych uczniów (60%) potwierdziło, że nauczyciele 

korzystają z wypożyczalni podczas zajęć. 40% podało, że nauczyciele nie korzystają. 

6. Z jakich form pracy oferowanych przez bibliotekę korzystasz? 

Odpowiedzi Liczba 
odpowiedzi 

% 

wypożyczenia do domu, 27 90 

udostępnianie zbiorów na miejscu lub wypożyczenia na 
lekcje(z czytelni), 

4 13 

dostęp do informacji (Internet),  0 0 

zajęcia pozalekcyjne (konkursy, loterie, itp.). 2 7 

 

 

 90% ankietowanych uczniów stwierdziło, że spośród form pracy oferowanych 

przez bibliotekę korzysta z wypożyczenia do domu. 13% wskazało udostępnianie 

zbiorów biblioteki na miejscu lub wypożyczenia na lekcje (np. w czytelni). 7% 

badanych uczniów korzysta podczas zajęć pozalekcyjnych (konkursy, loterie, itp.). 

Żaden ankietowany nie wskazał formy oferowanej przez bibliotekę - dostęp do 

informacji (internet). 

7. Czy Twoim zdaniem, biblioteka upowszechnia czytelnictwo?  

TAK NIE 
29 1 

97% 3% 
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 Zdaniem większości uczniów (97% ankietowanych) biblioteka upowszechnia 

czytelnictwo. Tylko 1 uczeń nie potwierdził tego faktu. 

8. Czy brałeś udział w działaniach biblioteki mających na celu popularyzację 

czytelnictwa? 

 

TAK NIE 
7 23 

23% 77% 

 

 

 77% badanych uczniów stwierdziło, że brali udział w działaniach biblioteki 

mających na celu popularyzację czytelnictwa. 23% uczniów nie brało udziału. 
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9. W jaki sposób biblioteka promuje czytelnictwo? 

Odpowiedzi Liczba 
odpowiedzi 

% 

konkursy, 19 63 

targi, kiermasze, 7 23 

realizacja projektów, 6 20 

współpraca z innymi bibliotekami, 3 10 

lekcje otwarte, biblioteczne. 15 50 

 

 

 Większość ankietowanych (63%) uważa, że biblioteka promuje czytelnictwo w 

formie konkursów, a 50% uczniów podało lekcje otwarte, biblioteczne. 23% badanych 

uczniów stwierdziło, że taką formą są targi, kiermasze, a 20%, że realizacja 

projektów.10%  wskazało współpracę z innymi bibliotekami jako formę promowania 

czytelnictwa. 

10. O jakie zbiory należy wzbogacić bibliotekę? 

Odpowiedzi Liczba 
odpowiedzi 

% 

książki, 20 67 

czasopisma, 11 37 

inne, jakie?........... 0 0 
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 67% ankietowanych podało, że bibliotekę należy wzbogacić o książki, 37% - o 

czasopisma. Ankietowani nie wskazali innych pozycji. 

11. Jakie są Twoje sugestie dotyczące pracy biblioteki? 

 

Zbyt mało lektur -1 (3%) 

Mało ciekawych lektur -1 (3%) 

 

Tylko 2 ankietowanych uczniów przekazało swoje sugestie dotyczące pracy 

biblioteki. Jeden stwierdził, że jest zbyt mało lektur, a drugi, że jest mało ciekawych 

lektur. 
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C) RODZICE  
Szkoła Podstawowa w Siedlinie 
 
Liczba ankietowanych - 30 

Rodzic dziecka w wieku: Liczba % 

10-12 lat 26 87% 

13-14 lat 4 13% 

15-16 lat - - 
 

Płeć Liczba % 

mężczyzna 3 10 

kobieta 27 90 

 

 

Wykształcenie rodzica Liczba % 

podstawowe 1 3 

zasadnicze 14 47 

średnie 1 3 

wyższe 12 40 

Nie podano odpowiedzi 2 7 

  
Ankietowane osoby to w większości (87%) rodzice dzieci w wieku 10-12 lat, 

13% to rodzice dzieci w wieku 13-14 lat. Większość z nich (90%) to kobiety, mężczyźni 

stanowią 10% ogółu badanych. 47% ankietowanych to osoby z wykształceniem 

zasadniczym, 40% - z wykształceniem wyższym, po 3% - z wykształceniem 

podstawowym i średnim. 7% ankietowanych nie podało odpowiedzi. 

 
1. Czym dla Pana/Pani jest biblioteka szkolna? 

Odpowiedzi Liczba % 

magazynem książek, 2 7 

wypożyczalnią, 25 83 

centrum informacji, 6 20 

miejscem, w którym można przyjemnie spędzić czas, 5 17 

miejscem, w którym można uzyskać pomoc w nauce (pracy), 7 23 

inne jakie?........ - - 
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 Większość ankietowanych rodziców (83%) stwierdziła, że biblioteka jest dla 

nich wypożyczalnią. Dla 23% to miejsce, gdzie można uzyskać pomoc w nauce (pracy), 

dla 20% to centrum informacji. 17% określa bibliotekę jako miejsce, gdzie można 

przyjemnie spędzić czas. Tylko 7% badanych określiło bibliotekę jako magazyn 

książek. 

2. Czy Pana/Pani zadaniem, biblioteka jest wystarczająco dostępna? 

Odpowiedzi Liczba % 

TAK 17 57 

NIE 3 10 

Nie mam zdania 10 33 
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  Zdaniem 57% ankietowanych, biblioteka jest wystarczająco dostępna. 10% 

uważa, że nie. 33% nie ma zdania. 

3. Jakie książki wypożyczają Państwa dzieci? 

Odpowiedzi Liczba % 

lektury, 26 87 

książki dla dzieci, 3 10 

książki dla młodzieży, 5 17 

inne. 4 13 

 

 
 

87% ankietowanych stwierdziło, że dzieci wypożyczają lektury. 17% podało książki 

dla młodzieży, 13% - inne, 10% - książki dla dzieci. 

4. Jaką  literaturę czytają najczęściej Państwa dzieci? 

Odpowiedzi Liczba % 

popularną, 24 80 

popularnonaukową, 4 13 

naukową, 3 10 

beletrystykę. 2 7 
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 Większość badanych (80%) stwierdziła, że ich dzieci najczęściej czytają 

literaturę popularną, 13% - literaturę popularnonaukową, 105 – literaturę naukową, a 

7% - beletrystykę. 

5. Czy Pana/Pani zdaniem, nauczyciele wykorzystują pomieszczenia biblioteki 

(wypożyczalnia, czytelnia) w procesie nauczania? 

Odpowiedzi Liczba % 

TAK 15 50 

NIE 15 50 

 

 

 50% ankietowanych rodziców uważa, że nauczyciele wykorzystują 

pomieszczenia biblioteki (wypożyczalnia, czytelnia) w procesie nauczania, ale również 

50% uważa, że nie. 

6. Z jakich form pracy oferowanych przez bibliotekę korzysta Pana/Pani 

dziecko? 

Odpowiedzi Liczba % 

wypożyczenia do domu, 28 93 

udostępnianie zbiorów na miejscu lub wypożyczenia 
na lekcje(z czytelni), 

2 7 

dostęp do informacji (Internet), 1 3 

zajęcia pozalekcyjne (konkursy, loterie, itp.). 2 7 
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 Większość ankietowanych rodziców (93%) podała, że ich dzieci spośród form 

pracy oferowanych przez bibliotekę korzysta najczęściej z wypożyczeń do domu. Po 

7% wskazało udostępnianie zbiorów na miejscu lub wypożyczenia na lekcje                 

(z czytelni) oraz zajęcia pozalekcyjne (konkursy, loterie, itp.). 3% podało dostęp do 

informacji (Internet). 

7. Czy Pana/Pani zdaniem, biblioteka upowszechnia czytelnictwo?  

Odpowiedzi Liczba % 

TAK 28 93 

NIE 2 7 

 

 
Zdaniem większości ankietowanych (93%) biblioteka upowszechnia 

czytelnictwo. 7% uważa, że nie. 
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8. Czy Pana/Pani dzieci biorą udział w działaniach biblioteki mających na celu 

popularyzację czytelnictwa? 

Odpowiedzi Liczba % 

TAK 18 60 

NIE 11 37 

Brak odpowiedzi 1 3 

 

 
 

 60% badanych stwierdziło, że ich dzieci biorą udział w działaniach biblioteki 

mających na celu popularyzację czytelnictwa. 37% podało, że nie. Natomiast 3% nie 

podało odpowiedzi. 

9. W jaki sposób biblioteka promuje czytelnictwo? 

Odpowiedzi Liczba % 

konkursy, 22 73 

targi, kiermasze, 5 17 

realizacja projektów 5 17 

współpraca z innymi bibliotekami, 0 0 

lekcje otwarte, biblioteczne. 8 27 

 

 



2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. PRYMASA KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W SIEDLINIE 
 

EWALUACJA WEWNĘTRZNA / 25 

 

 

 Większość ankietowanych rodziców (73%) uważa, że biblioteka promuje 

czytelnictwo poprzez konkursy, 27% - poprzez lekcje otwarte, biblioteczne. Po 17% 

podało targi, kiermasze i realizację projektów. Żaden z ankietowanych nie wskazał 

współpracy z innymi bibliotekami. 

10. O jakie zbiory należy wzbogacić bibliotekę? 

Odpowiedzi Liczba % 

książki, 21 70 

czasopisma, 3 10 

inne, 1 3 

 

 
 

 Większość ankietowanych (70%) uważa, że bibliotekę należy jeszcze wzbogacić 

o książki, 10% - podało, że o czasopisma. 3% podało inne pozycje. 

11. Jakie są Pana/Pani sugestie dotyczące pracy biblioteki? 

 Nie posiadam wiedzy, jak pracuje obecnie biblioteka – 1/ 3%, 

 Aby były potrzebne lektury, których dzieci potrzebują  - 1 / 3%, 

 Zawsze są potrzebne lektury do wypożyczenia – 1 / 35, 

 Więcej lektur do wypożyczenia – 1 / 3%, 

 Mało książek (lektur). Moim zdaniem powinno być co najmniej 20 

książek na klasę – 1 / 3%. 
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D) RODZICE  
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Siedlinie 

 

Liczba ankietowanych: 30 

Rodzic dziecka w wieku: Liczba % 

10-12 lat - - 

13-14 lat 18 60 

15-16 lat 12 40 
 

Płeć Liczba % 

mężczyzna 7 23 

kobieta 23 77 

 

 

Wykształcenie rodzica Liczba % 

podstawowe 1 3 

zasadnicze 16 54 

średnie - - 

wyższe 13 43 

Nie podano odpowiedzi - - 

  
Ankietowane osoby to w większości (60%) rodzice dzieci w wieku 13-14 lat, 

40% to rodzice dzieci w wieku 15-16 lat. Większość z nich (77%) to kobiety, mężczyźni 

stanowią 23% ogółu badanych. 54% ankietowanych to osoby z wykształceniem 

zasadniczym, 43% - z wykształceniem wyższym, 3% - z wykształceniem 

podstawowym.  

1. Czym dla Pana/Pani jest biblioteka szkolna? 

Odpowiedzi Liczba % 

magazynem książek, 2 7 

wypożyczalnią, 26 87 

centrum informacji, 18 60 

miejscem, w którym można przyjemnie spędzić czas, 2 7 

miejscem, w którym można uzyskać pomoc w nauce (pracy), 15 50 

inne jakie?........ - - 
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 Większość ankietowanych (87%) stwierdziła, że biblioteka jest dla nich 

wypożyczalnią. Dla 60% ankietowanych to centrum informacji, dla 50% - miejsce, w 

którym można uzyskać pomoc w nauce (pracy). Po 7% stwierdziło, ze jest to magazyn 

książek i miejsce, w którym można przyjemnie spędzić czas. 

2. Czy Pana/Pani zadaniem, biblioteka jest wystarczająco dostępna? 

Odpowiedzi Liczba % 

TAK 28 93 

NIE - - 

Nie mam zdania 2 7 

 

 

 Większość ankietowanych (93%) stwierdziła, że biblioteka jest wystarczająco 

dostępna, zaś 7% nie ma zdania na ten temat. 
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3. Jakie książki wypożyczają Państwa dzieci? 

Odpowiedzi Liczba % 

lektury, 27 90 

książki dla dzieci, 2 7 

książki dla młodzieży, 20 67 

inne. - - 

 

 
 

 Zdaniem 90% ankietowanych ich dzieci wypożyczają najczęściej lektury, 67% - 

podało książki dla młodzieży, a 7% - książki dla dzieci.  

4. Jaką  literaturę czytają najczęściej Państwa dzieci? 

Odpowiedzi Liczba  % 

popularną, 23  77 

popularnonaukową, 12  40 

naukową, 3  10 

beletrystykę. 12  40 
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Większość badanych (77%) stwierdziła, że ich dzieci czytają literaturę popularną, 

po 40% - beletrystykę i literaturę popularnonaukową, a 10% - naukową. 

5. Czy Pana/Pani zdaniem, nauczyciele wykorzystują pomieszczenia biblioteki 

(wypożyczalnia, czytelnia) w procesie nauczania? 

Odpowiedzi Liczba % 

TAK 30 100 

NIE - - 

 

 

Wszyscy ankietowani rodzice stwierdzili, że nauczyciele wykorzystują 

pomieszczenia biblioteki (wypożyczalnia, czytelnia) w procesie nauczania. 

6. Z jakich form pracy oferowanych przez bibliotekę korzysta Pana/Pani 

dziecko? 

Odpowiedzi Liczba % 

wypożyczenia do domu, 30 100 

udostępnianie zbiorów na miejscu lub wypożyczenia 
na lekcje(z czytelni), 

17 57 

dostęp do informacji (Internet), 2 7 

zajęcia pozalekcyjne (konkursy, loterie, itp.). 7 23 
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 Wszyscy ankietowani rodzice podali, że ich dzieci spośród form pracy 

oferowanych przez bibliotekę korzystają najczęściej z wypożyczeń do domu, 57% - 

udostępnianie zbiorów na miejscu lub wypożyczenia na lekcje (z czytelni), 23% - 

zajęcia pozalekcyjne, a 7% - dostęp do informacji (Internet). 

7. Czy Pana/Pani zdaniem, biblioteka upowszechnia czytelnictwo?  

Odpowiedzi Liczba % 

TAK 30 100 

NIE - - 

 

 
  

Zdaniem wszystkich ankietowanych bibliotek upowszechnia czytelnictwo. 

8. Czy Pana/Pani dzieci biorą udział w działaniach biblioteki mających na celu 

popularyzację czytelnictwa? 

Odpowiedzi Liczba % 

TAK 25 83 

NIE 5 17 
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 Większość badanych stwierdziła, że ich dzieci biorą udział w działaniach 

biblioteki mających na celu popularyzację czytelnictwa. 17% podało, że ich dzieci nie 

biorą udziału. 

9. W jaki sposób biblioteka promuje czytelnictwo? 

Odpowiedzi Liczba % 

konkursy, 27 90 

targi, kiermasze, 20 67 

realizacja projektów 3 10 

współpraca z innymi bibliotekami, 1 3 

lekcje otwarte, biblioteczne. 19 63 

 

 
 

 Większość ankietowanych (90%) podała, że biblioteka promuje czytelnictwo 

poprzez konkursy, 67% - poprzez targi, kiermasze, 63% - poprzez lekcje otwarte, 

biblioteczne, 105 – poprzez realizację projektów, a 3% -poprzez współpracę z innymi 

bibliotekami. 

10. O jakie zbiory należy wzbogacić bibliotekę? 

Odpowiedzi Liczba % 

książki, 27 90 

czasopisma, 4 13 

inne, - - 
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 Zdaniem większości ankietowanych (90%) bibliotekę należy wzbogacić o 

książki, a zdaniem 13% o czasopisma. 

11. Jakie są Pana/Pani sugestie dotyczące pracy biblioteki? 

 więcej książek dla nastolatków – 1 / 3% 
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E) NAUCZYCIELE  

Szkoła Podstawowa w Siedlinie 

Liczba ankietowanych: 20 

 wiek 31-40 lat wiek 41-50 lat wiek 51-60 lat 

K 6 (30%) 6 (30%) 3 (15%) 
M 3 (15%) 1 (5%) 1 (5%) 

 

 staż pracy 
0-10 lat 

staż pracy 
11-20 lat 

staż pracy 
21-30 lat 

staż pracy 
21-30 lat 

K 1 (5%) 5 (25%) 6 (30%) 3 (15%) 
M 1 (5%) 3 (15%) 1 (5%) - 

 

 Ankietowani nauczyciele to w większości osoby w wieku 31-40 lat (30% ogółu 

ankietowanych) i  w wieku 41-50 lat (30%) ze stażem pracy co najmniej 11 lat (70%). 

Większość stanowią kobiety (75%). 

1. Czym dla Pana/Pani jest biblioteka szkolna? 

Odpowiedzi Liczba 
odpowiedzi 

% 

magazynem książek, 5 25 

wypożyczalnią,  20 100 

centrum informacji,  13 65 

miejscem, w którym można przyjemnie spędzić czas, 9 45 

miejscem, w którym można uzyskać pomoc w nauce 16 80 

inne, ……. 0 0 
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 Wszyscy ankietowani nauczycieli stwierdzili, że biblioteka jest przede 

wszystkim wypożyczalnią, 80% ankietowanych, że jest miejscem, w którym można 

uzyskać pomoc w nauce, 65% - centrum informacji, 45% - miejscem, w którym można 

przyjemnie spędzić czas, 25% - magazynek książek. 

2. Czy Pana/Pani zadaniem, biblioteka jest wystarczająco dostępna? 

TAK NIE NIE MAM ZDANIA 

20 0 0 

100% 0% 0% 

 

 Zdaniem wszystkich ankietowanych, biblioteka jest wystarczająco dostępna. 

3. Z jakich zbiorów biblioteki korzysta Pan/Pani podczas zajęć edukacyjnych? 

Odpowiedzi Liczba 
odpowiedzi 

% 

lektury, 13 65 

książki dla dzieci, 7 35 

książki dla młodzieży, 5 25 

słowniki 11 55 

płyty DVD 18 90 

inne 5 25 
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 Większość ankietowanych nauczycieli (90%) korzysta podczas zajęć z płyt DVD, 

65% - z lektur, 55% - ze słowników, 35% - z książek dla dzieci, po 25% - z książek dla 

młodzieży i innych zbiorów biblioteki. 

4. Czy wykorzystuje Pan/Pani  pomieszczenia biblioteki w procesie nauczania? 

TAK NIE 

14 6 

70% 30% 

 

 Większość ankietowanych nauczycieli (70%) w procesie nauczania 

wykorzystuje pomieszczenia biblioteki, natomiast 30% nie.  
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5. Z jakich form pracy oferowanych przez bibliotekę korzysta Pan/Pani? 

Odpowiedzi Liczba 
odpowiedzi 

% 

wypożyczenia do domu, 19 95 

udostępnianie zbiorów na miejscu lub wypożyczenia na 
lekcje(z czytelni), 

18 90 

dostęp do informacji (Internet),  7 35 

zajęcia pozalekcyjne (konkursy, loterie, itp.). 10 50 

 

Spośród form pracy oferowanych przez bibliotekę 95% badanych korzysta                        

z wypożyczeń do domu, a 90% - z udostępniania zbiorów na miejscu lub 

wypożyczenia na lekcje (z czytelni). 50% korzysta podczas zajęć pozalekcyjnych,                         

a 35%- z dostępu do informacji (internet). 

6. Czy Pana/Pani zdaniem, biblioteka upowszechnia czytelnictwo?  

TAK NIE 

20 0 

100% 0% 
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 Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, że biblioteka upowszechnia 

czytelnictwo. 

7. Czy uczniowie biorą udział w działaniach biblioteki mających na celu 

popularyzację czytelnictwa? 

TAK NIE 

20 0 

100% 0% 

 

Zdaniem wszystkich ankietowanych uczniowie biorą udział w działaniach biblioteki 

mających na celu popularyzację czytelnictwa 
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8. W jaki sposób biblioteka promuje czytelnictwo? 

Odpowiedzi Liczba 
odpowiedzi 

% 

konkursy, 20 100 

targi, kiermasze, 18 90 

realizacja projektów, 18 90 

współpraca z innymi bibliotekami, 18 90 

lekcje otwarte, biblioteczne. 18 90 

 

 Wszyscy ankietowani stwierdzili, że biblioteka promuje czytelnictwo poprzez 

konkursy, po 90% – poprzez targi, kiermasze, realizację projektów, współpracę                       

z innymi bibliotekami oraz lekcje otwarte, biblioteczne. 

9. O jakie zbiory należy wzbogacić bibliotekę? 

Odpowiedzi Liczba 
odpowiedzi 

% 

książki, 16 80 

czasopisma, 11 55 

inne, jakie?........... 

filmy edukacyjne dla dzieci i młodzieży  (przyrodnicze) 

filmy profilaktyczne 

 

2 

1 

 

10 

5 
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 Zdaniem większości ankietowanych (80%) bibliotekę należy wzbogacić o 

książki, a zdaniem 55% - o czasopisma. 10% ankietowanych uważa, że o filmy 

edukacyjne dla dzieci i młodzieży, 5% - o filmy profilaktyczne. 

10. Jakie są Pana/Pani sugestie dotyczące pracy biblioteki? 

Praca biblioteki przebiega bardzo dobrze. Jest w niej wiele czasopism, a kontakt                       

z biblioteką określany jest jako dobry. 
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F) NAUCZYCIELE 

          Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Siedlinie 

Liczba ankietowanych: 15 

 wiek 21-30 lat wiek 31-40 lat wiek 41-50 lat wiek 51-60 lat 

K 1 (6,7%) 5 (33,3%) - 3 (20,1%) 

M - 5 (6,7%) - - 

 

 staż pracy  

0-10 lat 

staż pracy  

11-20 lat 

staż pracy 

21-30 lat 

staż pracy 

21-30 lat 

K 1 (6,7%) 6 (40%) - 2 (13,4%) 

M 1 (6,7%) - - - 

 

 Ankietowani nauczyciele to w większości osoby w wieku 31-40 lat i 51-60 lat, 

ze stażem pracy powyżej 11 lat. W większości są to kobiety (93,2%). Mężczyźni 

stanowią tylko 6,7% ogółu ankietowanych. 

1. Czym dla Pana/Pani jest biblioteka szkolna? 

Odpowiedzi Liczba 
odpowiedzi 

% 

magazynem książek, 1 6,7 

wypożyczalnią,  7 46,9 

centrum informacji,  4 26,8 

miejscem, w którym można przyjemnie spędzić czas, 5 33,5 

miejscem, w którym można uzyskać pomoc w nauce 8 53,6 

inne, ……. 0 0 
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 Dla większości ankietowanych (53,6%) biblioteka jest miejscem, w którym 

można uzyskać pomoc w nauce, dla 46,9% - wypożyczalnią, dla 33,5% - miejscem,                    

w którym można przyjemnie spędzić czas, dla 26,8% – centrum informacji, a dla 6,7% 

– magazynem książek. 

2. Czy Pana/Pani zadaniem, biblioteka jest wystarczająco dostępna? 

TAK NIE NIE MAM ZDANIA 

20 0 0 

100% 0% 0% 

 

 Wszyscy ankietowani nauczyciel stwierdzili, ze bibliotek jest wystarczająco 

dostępna.  
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3. Z jakich zbiorów biblioteki korzysta Pan/Pani podczas zajęć edukacyjnych? 

Odpowiedzi Liczba 
odpowiedzi 

% 

lektury, 3 20 

książki dla dzieci, 1 6,7 

książki dla młodzieży, 1 6,7 

słowniki 11 55 

płyty DVD 6 40 

inne 4 26,8 

 

 Większość ankietowanych nauczycieli (55%) stwierdziła, że podczas zajęć 

edukacyjnych korzystają ze słowników. 40% korzysta z płyt DVD, 26,8% - z innych 

zbiorów, 20% - z lektur, po 6,7% - z książek dla dzieci i z książek dla młodzieży. 

4. Czy wykorzystuje Pan/Pani  pomieszczenia biblioteki w procesie nauczania? 

TAK NIE 

12 3% 

80,4% 19,6% 
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 Większość ankietowanych (80,4%) w procesie nauczania wykorzystuje 

pomieszczenia biblioteki, a 19,6% nie wykorzystuje. 

5. Z jakich form pracy oferowanych przez bibliotekę korzysta Pan/Pani? 

Odpowiedzi Liczba 
odpowiedzi 

% 

wypożyczenia do domu, 12 80,40 

udostępnianie zbiorów na miejscu lub wypożyczenia na 
lekcje(z czytelni), 

12 80,40 

dostęp do informacji (Internet),  6 40 

zajęcia pozalekcyjne (konkursy, loterie, itp.). 6 40 
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 Większość ankietowanych (po 80,4% ogółu) korzysta z wypożyczeń do domu 

oraz udostępniania zbiorów na miejscu lub wypożyczenia na lekcje (z czytelni). Po 

40% korzysta z dostępu do informacji (Internet) oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 

6. Czy Pana/Pani zdaniem, biblioteka upowszechnia czytelnictwo?  

TAK NIE 

15 0 

100% 0% 

 

 Wszyscy ankietowani stwierdzili, ze biblioteka upowszechnia czytelnictwo. 

7. Czy uczniowie biorą udział w działaniach biblioteki mających na celu 

popularyzację czytelnictwa? 

TAK NIE 

15 0 

100% 0% 
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 Wszyscy ankietowani potwierdzili fakt udziału uczniów w działaniach biblioteki 

mających na celu popularyzację czytelnictwa. 

8. W jaki sposób biblioteka promuje czytelnictwo? 

Odpowiedzi Liczba 
odpowiedzi 

% 

konkursy, 15 100 

targi, kiermasze, 11 73,7 

realizacja projektów, 14 93,3 

współpraca z innymi bibliotekami, 11 73,7 

lekcje otwarte, biblioteczne. 13 87,1 

 

 Wszyscy ankietowani wskazali konkursy jako sposób promowania czytelnictwa 

przez bibliotekę. 93,3% wskazało realizację projektów, 87,1% - lekcje otwarte, 

biblioteczne, 73,7% – współpracę z innymi bibliotekami oraz targi i kiermasze. 

9. O jakie zbiory należy wzbogacić bibliotekę? 

Odpowiedzi Liczba 
odpowiedzi 

% 

książki, 10 67,00 

czasopisma, 6 40 

inne, jakie?........... 

filmy profilaktyczne , DVD 

 

2 

 

13,40 
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czasopisma sportowe (miesięczniki) 1 6,70 

 

 Zdaniem większości ankietowanych (67%) bibliotekę należy wzbogacić o 
książki, zdaniem 40% - o czasopisma. 13,4% stwierdziło, że o filmy profilaktyczne, 
DVD, a 6,7% - o czasopisma sportowe.  

10. Jakie są Pana/Pani sugestie dotyczące pracy biblioteki? 

Praca biblioteki przebiega bardzo dobrze. Jest w niej wiele czasopism a kontakt z 

biblioteką określany jest jako dobry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. PRYMASA KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W SIEDLINIE 
 

EWALUACJA WEWNĘTRZNA / 47 

 

2. ANALIZA DOKUMENTACJI BIBLIOTEKI 

Z przeprowadzonej analizy dokumentacji biblioteki szkolnej wynika, że 

biblioteka prowadzi różnorodne działania w celu promowania czytelnictwa, 

współpracuje z nauczycielami w procesie nauczania i bierze udział w realizacji 

zdań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, realizuje projekty oraz współpracuje 

z innymi bibliotekami. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory.  

a) Promowanie czytelnictwa: 

 konkursy szkolne i międzyszkolne, 

 wieczory poetyckie, 

 wieczory literackie,  

 spotkania autorskie, 

 kiermasze książek, 

 czytanie przez bibliotekarza i uczennice gimnazjum bajek i baśni 

dzieciom z oddziału przedszk. i z kl. I – III, 

 obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. 

b) Współpraca z nauczycielami w procesie nauczania: 

 udostępnianie zbiorów podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, 

 współpraca w organizacji konkursów. 

c) Udział w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły 

 pedagogizacja rodziców, 

 informacje o stanie czytelnictwa, 

 organizacja loterii fantowej. 

d) Realizacja programów/projektów 
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 realizacja programu rządowego ,,Książki naszych marzeń”. 

e) Współpraca z innymi bibliotekami 

 współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Ciechanowie Filia w Płońsku, 

 współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną, 

 współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Sienkiewicza w 

Płońsku. 

f) Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów biblioteki 

 zbiory: książki, czasopisma, podręczniki szkolne płyty CD, DVD,  itp., 

 księgi inwentarzowe, 

 katalogi: alfabetyczny i rzeczowy, 

 praca bibliotekarza: 30 godzin tygodniowo. 
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PODSUMOWANIE 

1. Zdaniem większości ankietowanych  biblioteka jest wypożyczalnią, centrum 

informacji oraz miejscem, gdzie można uzyskać pomoc w nauce, pracy. 

2. Biblioteka jest wystarczająco dostępna, co potwierdziła większość 

ankietowanych rodziców, uczniów i nauczycieli. 

3. Uczniowie najczęściej wypożyczają lektury oraz książki dla dzieci i książki dla 

młodzieży. 

4. Uczniowie najczęściej czytają literaturę popularną i beletrystykę. 

5. Nauczyciele w procesie nauczania wykorzystują pomieszczenia biblioteki 

(wypożyczalnia, czytelnia). 

6. Spośród form pracy oferowanych przez bibliotekę uczniowie najczęściej 

korzystają z wypożyczeń do domu. Korzystają również z udostępniania zbiorów 

na miejscu oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 

7. Większość ankietowanych potwierdziła fakt promowania przez bibliotekę 

czytelnictwa. 

8. Uczniowie biorą udział w działaniach biblioteki mających na celu popularyzację 

czytelnictwa, co potwierdziła większość ankietowanych uczniów i ich rodziców. 

9. Biblioteka w różny sposób promuje czytelnictwo. Większość ankietowanych 

wskazała konkursy, kiermasze i lekcje otwarte, biblioteczne. 

10.  Zdaniem większości ankietowanych bibliotekę należy jeszcze wzbogacić                       

o książki, szczególnie lektury i książki dla młodzieży. 

11.  Biblioteka prowadzi różnorodne działania w celu promowania czytelnictwa. 

12.  Biblioteka współpracuje z nauczycielami w procesie nauczania i bierze udział              

w realizacji zdań dydaktycznych i wychowawczych szkoły. 

13.  Biblioteka realizuje projekty oraz współpracuje z innymi bibliotekami.  

14.  Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory. 
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WNIOSKI Z BADANIA EWALUACYJNEGO 

1. Biblioteka jest ogólnie dostępna. Uczniowie i nauczyciele korzystają                              

z pomieszczeń biblioteki (wypożyczalnia, czytelnia) oraz księgozbioru. 

2. Biblioteka uczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych 

szkoły. 

3. Biblioteka realizuje różnorodne działania mające na celu popularyzację 

czytelnictwa oraz rozwój kompetencji czytelniczych uczniów. 

4. Biblioteka posiada warunki do pełnienia funkcji centrum edukacyjno-

informacyjnego (centrum informacyjne w czytelni, księgozbiór, katalogi). 

5. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory i informacje, prowadzi 

ewidencję i dokumentację biblioteczną. 

6. Bibliotekę należy doposażyć jeszcze w książki, szczególnie lektury. 

 

WNIOSKI DO PRACY: 

1. W większym stopniu upowszechniać działania biblioteki mające na celu 

popularyzację czytelnictwa, zachęcać uczniów do udziału w realizacji zadań. 

2. Systematycznie uzupełniać księgozbiór biblioteki o pozycje lekturowe 

(uwzględniając liczebność klas). 

3. Wzbogacić księgozbiór biblioteki o książki dla młodzieży oraz o filmy 

edukacyjne i profilaktyczne. 

Raport opracowała: 

                                                                     Anna Leszczyńska 

Załączniki: 

1. Ankiety rodziców 

2. Zestawienie zbiorcze wyników ankiety rodziców 

3. Ankiety uczniów 

4. Zestawienie zbiorcze wyników ankiet uczniów 

5. Ankiety nauczycieli 

6. Zestawienie zbiorcze wyników ankiet nauczycieli 

7. Karta analizy dokumentacji biblioteki 

 


