Raport z ewaluacji wewnętrznej
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie
OBSZAR IV: Zarządzanie Placówką.
Zarządzanie zapewnia prawne funkcjonowanie placówki.
WYMAGANIE: 4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach.
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I.

CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

1. Cele ewaluacji wewnętrznej:
 Skuteczne zarządzanie Placówką;
 Zarządzanie zapewniające sprawne funkcjonowanie Placówki;
 Efektywna współpraca w zespołach ;
 Wspomaganie pracy zespołów pracowników pedagogicznych
2. Zakres diagnozowania:
Obszar: Zarządzanie Placówką. Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie placówki.
Wymaganie: Funkcjonuje współpraca w zespołach.

3. Wskaźniki spełnienia wymagania:
4.1.1. Pracownicy pedagogiczni pracując w zespołach dzielą się wiedzą i
doświadczeniem.
4.1.2. Pracownicy pedagogiczni pracując w zespołach opracowują i analizują
dokumenty placówki.
4.1.3. Pracownicy pedagogiczni uczestniczą w szkoleniach i warsztatach mających na
celu usprawnienie wspólnych działań.
4.1.4. Pracownicy pedagogiczni starsi stażem służą wsparciem i pomocą pracownikom
młodym.
4.1.5. Pracownicy pedagogiczni współpracują w zakresie organizacji procesów
wychowawczych i edukacyjnych.
4.1.6. W placówce funkcjonuje spójny system dokumentowania działań zespołów
pracowników pedagogicznych.
4. Kryteria ewaluacji:
 Zgodność z aktami prawnymi;
 Dostępność;
 Atrakcyjność;
 Zgodność z potrzebami pracowników MOW w Radzionkowie.
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II.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

1. Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją:
 Kadra Kierownicza Ośrodka;
 Pracownicy pedagogiczni Placówki.
2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji:
 Ankieta przeprowadzona wśród wszystkich pracowników pedagogicznych
Placówki
Ankietę skonstruowano na podstawie sześciu wskaźników dotyczących przedmiotu
ewaluacji i w oparciu o pytania kontrolne mające na celu ich rozjaśnienie. Narzędzie
składało się z 22 pytań. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły różnych aspektów
współpracy w zespołach funkcjonujących w Placówce, m.in.: starały się określić
dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, współpracę w zespołach sporządzających i
aktualizujących dokumenty placówki czy współpracę w zakresie organizacji procesów
wychowawczych i edukacyjnych.


Analiza dokumentów określających spójny system dokumentowania działań
zespołów pracowników pedagogicznych

Wykaz dokumentów:
statut MOW, plan pracy Placówki, plan pracy szkoły, plan pracy grup
wychowawczych, program profilaktyczno-wychowawczy Placówki, Plan pracy
pedagoga i psychologa, dokumentacja projektów edukacyjnych, dzienniki zajęć
wychowawczych, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pedagoga i psychologa,
protokoły Rady Pedagogicznej, protokoły zebrań pracowników internatu, protokoły
zebrań zespołów wychowawczych, protokoły zebrań pracowników szkoły, protokoły
zebrań Zespołu przedmiotów ogólnokształcących i Zespołu przedmiotu zawodowych,
arkusze obserwacyjne wychowanek, sprawozdanie z pracy internatu, sprawozdania z
pracy szkoły, sprawozdania z planu pracy Placówki, strona internetowa placówki,
harmonogram doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych.

3. Przeprowadzone czynności ewaluacyjne:
a) Określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, wskaźników,
wymagań, wskazanie metod i próby badawczej;
b) Opracowanie narzędzia badawczego;
c) Przeprowadzenie badań ankietowych
d) Analiza ilościowa i jakościowa zebranego materiału;
e) Wnioskowanie;
f) Opracowanie raportu.
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spełnienia

III.

PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI
Badaniem ankietowymi objęto wszystkich pracowników pedagogicznych pracujących
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie. Rozdano 29 ankiet,
wypełnionych wróciło 29 ankiet. Badanie przeprowadzono w miesiącu maju 2013 r.
Ankieta składała się z 22 pytań. Większość z nich miała charakter otwarty dla
pełniejszego ujęcia problematyki. Celem pytań ankietowych było sprawdzenie-czy i w
jakim zakresie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie funkcjonuje
współpraca w zespołach.
1. Pracownicy pedagogiczni pracując w zespołach dzielą się wiedzą i doświadczeniem
Ankietowani na początku badania wykazali się znajomością zespołów pracowników
pedagogicznych funkcjonujących
w MOW w Radzionkowie. W tabeli nr 1
przedstawiono zbiorcze ujęcie wypowiedzi badanych.
n=14
(48,3%)

1.

ZESPÓŁ KIEROWNICZY

2.

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW
SZKOŁY

Komisja przedmiotów
ogólnokształcących
n=21
(72,4%)
Komisja przedmiotów zawodowych

3.

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW
INTERNATU

n=15
(51,7%)

ZESPOŁY WYCHOWAWCZE
(DZW)

n=17
(58,6%)

4.

Zespoły wychowawcze (MZW)
Zespół psychopedagogiczny

Komisja statutowa
Komisja ds. procedur
5.

KOMISJE POWOŁYWANE
W PLANIE PRACY PLACÓWKI
PRZEZ DYREKTORA

n=1
(3,4%)

Komisja ds. ewaluacji wewnętrznej
Komisja uchwał i wniosków
Zespół ds. IPETE

n=11
(37,9%)
n=11
(37,9%)
n=13
(44,8%)
n=14
(48,3%)

n=2
(6,9%)
n=3
(10,3%)
n=6
(20,7%)
n=1
(3,4%)
n=2
(6,9%)

Tab. 1. Odpowiedzi na pytanie nr 1: „Wymień zespoły pracowników pedagogicznych funkcjonujące w
Placówce” (N=29)

W tabeli 1 umieszczono nazwy zespołów pracowników pedagogicznych, które zdaniem
ankietowanych funkcjonują w Placówce. Przy każdej nazwie zespołu podano liczbę osób
(n), która wymieniła dany zespół. Podano również procentowe ujęcie wypowiedzi. W
pierwszej kolumnie wyróżnione zostały podstawowe zespoły funkcjonujące w Placówce,
obok mniejsze zespoły działające w ramach ich zadań.
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Z danych zamieszczony w tabeli 1 zauważyć można, że „komisje powoływane w planie
pracy Placówki przez Dyrektora” wskazane zostały tylko raz, a pozostali pracownicy
wymieniali komisje działające w ramach jej struktur: komisja statutowa (n=2), komisja ds.
procedur (n=3), komisja uchwał i wniosków (n=1), komisja ds. IPETE (n=2). Spośród
komisji tego gatunku największą ilość razy wymieniono komisję ds. ewaluacji
wewnętrznej (n=6). Natomiast ze wszystkich zespołów funkcjonujących w Placówce
ankietowani najczęściej podawali te główne i podstawowe: zespół kierowniczy (n=14),
zespół pracowników szkoły (n=21), zespół pracowników internatu (n=15), zespoły
wychowawcze (n=17).
Podsumowując wyniki badań pokazują, że nie wszyscy pracownicy potrafią
usystematyzować zespoły działające w Placówce, podając funkcjonujące zespoły jako
równoznaczne. Niestety większa część badanych nie ma pełnej wiedzy na temat zespołów
jakie funkcjonują w MOW w Radzionkowie.
Odpowiedzi na pytanie nr 2, graficznie przedstawione na rys. 1., pokazują orientację
pracowników odnośnie mechanizmów powoływania i nadzorowania zespołów
funkcjonujących w Palcówce. W MOW w Radzionkowie funkcjonujące zespoły
pracowników pedagogicznych powołuje Dyrektor Placówki, który jednocześnie
monitoruje ich pracę. Funkcjonowanie zespołu pracowników szkoły i pracowników
internatu, nadzorują odpowiednio Wicedyrektor ds. dydaktycznych i Kierownik ds. opieki
i wychowania.
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Kto powołuje w Placówce zespoły pracowników pedagogicznych i monitoruje ich funkcjonowanie
Rys. 1. Odpowiedzi na pytanie nr 2 – „Kto powołuje w Placówce zespoły pracowników pedagogicznych i
monitoruje ich funkcjonowanie”.

Jak można zaobserwować na rys. 1 - ponad połowa pracowników uważa, że za
powoływanie do życia i funkcjonowanie zespołów pracowników pedagogicznych
odpowiedzialny jest przede wszystkim Dyrektor Placówki. Pozostałe odpowiedzi sugerują
jedynie ogólną orientację zagadnienia, natomiast poszczególne odpowiedzi badanych
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wskazują na brak znajomości przez pracowników nomenklatury stanowisk w zespole
kierowniczym.
Ankietowani w pytaniu nr 3, odnośnie działania w zespołach, stwierdzili jednogłośnie, że
praca w istniejących zespołach wychowawczych wpływa na ich funkcjonowanie
zawodowe. Biorąc pod uwagę często pojawiające się uzasadnienia najwięcej wskazań
przypadło na stwierdzenia:
 Jest szkoleniem w ramach zespołów (np.: poprzez poszerzanie wiedzy oświatowej w
tym monitorowanie zmian w prawie oświatowym, udział w wewnątrzszkolnym
doskonaleniu, poszerzenie wiedzy ogólnej, naukę nowych umiejętności, zaznajomienie
z nowymi metodami pracy; poprawia komunikację, co w efekcie prowadzi do lepszego
funkcjonowania zawodowego, podnosi, jakość nauczania, pozwala na rozwój warsztatu
pracy a w efekcie podnosi, jakość pracy placówki) – 18 wskazań;
 Pozwala na wymianę doświadczeń (np.: weryfikacja pomysłów, obiektywizacja i
wielopłaszczyznowe spojrzenie na dany problem, współodpowiedzialność za
podejmowanie decyzji, dzielenie się obserwacjami) - 15 wskazań;
 Usprawnia organizowanie działań pedagogicznych (np.: poprzez poszerzanie wiedzy na
temat funkcjonowania wychowanek, ujednolicenie działań wychowawczych i
dydaktycznych, sprecyzowanie celu i metod ich osiągnięcia; przyczynia się do
ułatwienia pracy z młodzieżą trudną) - 12 wskazań;
 Wpływa na rozwój osobisty pracowników poprzez zwiększenie refleksyjności, poczucia
odpowiedzialności za wykonywaną pracę, rozwój zainteresowań, wzrost motywacji
do pracy, podnoszenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
możliwość zwrócenia się o pomoc do osoby kompetentnej w ramach danego
zagadnienia - 11 wskazań.
Odpowiedzi na pytanie nr 4 wskazują, że prawie wszyscy respondenci, bo 96,6%
badanych, uczestniczą w wewnętrznym doskonaleniu pracowników pedagogicznych, które
jest organizowane w Placówce. Badani podobnie jak we wcześniejszych pytaniach, nie
mają pełnego rozeznania zagadnienia „wewnętrzne doskonalenie pracowników
pedagogicznych”. W uzasadnieniach odpowiedzi najczęściej podawano:
 szkolenia Rady Pedagogicznej Placówki, np. z zakresu przeciwdziałania wypaleniu
zawodowemu, kursów na kierowników wycieczek, pracy metodą projektu oraz innych,
które były organizowane w placówce – 25 wskazań;
 superwizje małych zespołów wychowawczych – 8 wskazań;
 szkolenia w ramach zebrań pracowników internatu, np. dotyczące tworzenia kontraktów
wychowawczych, konstruowania i ewaluacji IPET-ów, ukrytego programu, środków
psychoaktywnych – 7 wskazań;
 szkolenia w ramach zespołów nauczycielskich, np. referaty wygłaszane przez członków
komisji przedmiotów ogólnokształcących, wskazania do pacy z uczniem
niedostosowanym społecznie – 4 wskazania;
 spotkania z psychologami w ramach rozwiązywania pojawiających się problemów
wychowawczo – dydaktycznych;
 co miesięczne spotkania zespołów wychowawczych i nauczycieli, spotkania małych
zespołów.
Jedna osoba ankietowana twierdzi, że nie bierze udziału w wewnątrzszkolnym
doskonaleniu nauczycieli uzasadniając swoją odpowiedź stwierdzeniem, że „nie było
propozycji adekwatnych do jej potrzeb”.
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2.

Pracownicy pedagogiczny pracując w zespołach opracowują i analizują dokumenty
placówki

Pracownicy pedagogiczni MOW w Radzionkowie określali swój wkład w konstruowanie
i modyfikacje w dokumentacji Placówki. Pierwsze pytanie w tej tematyce wskazuje na to,
że 17 osób, co stanowi ponad połowę ankietowanych 58,6%, nie zgłasza propozycji,
pomysłów do procedur postępowania obowiązujących w Placówce. Swoją odpowiedź
uzasadniają stwierdzeniami:






brak aktywności w nowelizacji istniejących procedur,
wysoki poziom procedur, które już funkcjonują;
krótkim stażem pracy w placówce;
brakiem pomysłów w tej dziedzinie;
przekonaniem, że w placówce istnieje specjalna komisja wprowadzająca zmiany w
procedurach.

Istotnie, w MOW w Radzionkowie jeśli pojawia się potrzeba tworzenia nowych procedur
lub dopracowywania już istniejących, decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Ośrodka.
Powołuje on wówczas specjalny zespół, komisję do spraw procedur, której zadaniem jest
opracowanie lub dopracowanie zasad postępowania z wychowanką w przedmiotowej
kwestii. Niemniej jednak 11 (37,9%) ankietowanych podkreśla swój udział w powstawaniu
procedur obowiązujących w Placówce, podając przykłady wkładu własnego w:






Procedury dotyczące opieki nad wychowankami;
Procedury przyjmowania wychowanki;
Procedury posiadania i korzystania z telefonem komórkowym;
Procedury postępowania z wychowanką będącą w ciąży;
Procedura stosowania przymusu bezpośredniego, pobudki i wyjścia do szkoły,
zasad udzielania przepustek, zgłaszania ucieczki wychowanki.

Wyniki ankietowe wskazują, że respondenci bardzo często nie rozgraniczają procedur
opieki i postępowania z wychowankami od ustaleń poczynionych na społeczności
placówki. Ponadto dane procentowe mogą sugerować wąskie grono osób włączanych w
tworzenie i modyfikacje procedur Placówki.
Pracownicy pedagogiczni w większości (69%) zgłaszają własne sugestie, pomysły i
propozycje do planu pracy Placówki. Odpowiedzi uzasadniano następująco: że sugestie i
pomysły do planu pracy Placówki dotyczyły nowych form zajęć dla wychowanek np.
imprez o charakterze sportowym, konkursów, organizacji pracy zarobkowej dziewcząt,
wyjazdów integracyjnych, organizacji zajęć wyrównawczych oraz zajęć związanych z
poruszaniem się wychowanek po rynku pracy, a także przygotowujących wychowanki do
sakramentu bierzmowania. Wdrażane też były autorskie koncepcje pracy grupy,
propozycje projektów edukacyjnych, zmian w programie profilaktycznym. 24,1%
respondentów (7 osób) pozostaje biernych, nie dostrzega potrzeby zgłaszania własnych
pomysłów w planie pracy Placówki, gdyż jest zdania, że leży to w kompetencji Dyrektora
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placówki lub wyjaśnia swą postawę brakiem pomysłów. 3 (10,34%) w ogóle nie udzieliły
odpowiedzi na to pytanie.
Ankietowani pracownicy MOW twierdzą (w pytaniu nr 7), że uczestniczyli w tworzeniu
nowych lub modyfikacji istniejących już dokumentów Placówki. Oprócz wcześniej
wskazanych planie pracy Placówki, procedurach Placówki, respondenci wspomnieli o
mierzeniu, jakości pracy placówki, Indywidualnym Programie Resocjalizacyjnym, testach
badających poziom uczennic z nauczanych przedmiotów, Indywidualnym Programie
Edukacyjno-Terapeutycznym, karcie powrotu wychowanki. Dyrektor MOW w
Radzionkowie podsumowując podaje, że konstruowanie i modyfikacje odbywają się w
ramach prac związanych ze statutem, wszystkimi regulaminami wewnętrznymi oraz
procedurami opieki nad wychowankami.
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3.

PRACOWNICY
PEDAGOGICZNI
UCZESTNICZĄ
W
SZKOLENIACH
I WARSZTATACH MAJĄCYCH NA CELU USPRAWNIENIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ

Doskonalenie zawodowe w opinii Dyrektora MOW cykliczne doskonalenia zawodowe
dla dyrektorów, organizowane przez organ prowadzący – zakres: finanse, sprawy kadrowe,
praca z zespołem, rozwój placówki, współpraca z podmiotami zewnętrznymi. Pracownicy
pedagogiczni w odpowiedzi na pytanie ankietowe wskazali następujące formy
doskonalenia:
 Konferencje i szkolenia związane z organizacją pracy szkół oraz pracy komisji
przedmiotów ogólnokształcących;
 Superwizje pracy małych zespołów wychowawczych;
 Spotkania z psychologiem;
 Szkolenia warsztatowe;
 Studia podyplomowe;
 Udział w konferencjach, szkoleniach i kursach;
 Udział w projektach edukacyjnych;
 Inne formy doskonalenia nie dotyczące w sposób bezpośredni tematyki poprawy
jakości pracy w zespołach, np.: szkołę teatru dla nauczycieli, szkolenie z zakresu
konstruowania IPET-u.
Znaczna część ankietowanych określiła formy doskonalenia zawodowego, w które się
angażuje, tylko czterech spośród badanych (13,8%) w ogóle nie udzieliło tu odpowiedzi.
25 ankietowanych podejmuje różne formy aktywności mające na celu podniesienie
jakości pracy w zespołach. Czterech respondentów (13,8%), w ogóle wypowiedziało się na
zadany temat. Dla Dyrektora Placówki rozwojowa w tej kwestii jest dyskusja na
spotkaniach zespołu kierowniczego na temat efektywności pracy zespołów,
dynamizowania pracy zespołów wychowawczych poprzez motywowanie, dawanie
pomysłów, tworzenie warunków do pracy. Podobnie natomiast wymieniają :
 Współpracę, spotkania, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz konsultacje z
innymi pracownikami pedagogicznymi – 22 wskazania;
 Samodoskonalenie zawodowe – 10 wskazań;
 Formy związane z uczestnictwem w szkoleniach, warsztatach itp. – 7 wskazań.
Organizowane prze Placówkę szkolenia w zakresie współdziałania w zespołach, zdaniem
22 ankietowanych (75,9%), uwzględniają sygnalizowane przez pracowników
pedagogicznych potrzeby. Spotkania superwizyjne oraz cotygodniowe spotkania małych
zespołów są działaniem zaspakajającym oczekiwania pracowników internatu. Możliwość
uczestniczenia w doskonaleniach z zakresu osobistego rozwoju (wszyscy pracownicy)
podnosi efektywność pracy grupowej. Szkolenie z zakresu kompetencji komunikacyjnych
dla wszystkich pracowników pedagogicznych poprawiło atmosferę pracy. 13,8%
respondentów uważa, że takich szkoleń jest zbyt mało.
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4. PRACOWNICY PEADAGOGICZNI STARSI STAŻEM SŁUŻĄ WSPARCIEM I
POMOCĄ PRACOWNIKOM MŁODYM
Współpraca pracowników pedagogicznych z różnym stażem ma wpływ na sprawność
funkcjonowania w zespołach. Na pytanie „Czy opiekun Twojego stażu wywiązywał się z
obowiązków i powinności względem Ciebie, jako stażysty?” 14 (78,3%) ankietowanych
udzieliło pozytywnej odpowiedzi, 2 (6,9%) negatywnej, natomiast 9 (31,0%) nie
wypowiedziało się na tak zadane pytanie, z kolei 4 (13,8%) stwierdziło, że pytanie ich nie
dotyczy. Osoby, które na to pytanie nie udzieliły odpowiedzi lub stwierdziły, że to pytanie
ich nie dotyczy odbywały staż w innej placówce lub zatrudnione były w latach, kiedy nowy
pracownik nie odbywał stażu lub staż nie wymagał opiekuna. Respondenci wypowiadający
się pozytywnie uważali, że ich opiekun stażu:
Lp.
Jeśli tak, zaznacz właściwe stwierdzenia:
Ilość wskazań
1.
Pomógł w opracowaniu projektu sprawozdania
14
2.
Zapoznał Cie z procedurą uzyskania awansu
13
3.
Pomógł w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego
13
4.
Dzielił się swoim doświadczeniem zawodowym
13
5.
Wspierał Twoje działania w zakresie wzbogacania warsztatu
12
6.
Udzielał rad w sytuacjach problemowych
12
7.
Pomógł w uporządkowaniu dokumentacji egzaminacyjnej
10
8.
9.

Przygotował projekt oceny Twojego dorobku zawodowego
Sporządził wykaz literatury godnej polecenia

10
7

Tab. 2. Uzasadnienia pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 11 – „Czy opiekun Twojego stażu wywiązywał się z
obowiązków i powinności względem Ciebie, jako stażysty?”.

Pracownicy pedagogiczni, jak wykazały wyniki badań ankietowych, podejmują
współpracę z młodszymi stażem kolegami, co odzwierciedla się w jakości pracy zespołowej.
Szczegółowe wyniki odpowiedzi ujęto w formie wykresów na rys. 2, rys. 3 i rys. 4. Na
pierwszym rysunku zaznaczono relację stażysta-opiekun stażu. W 13 przypadkach (44,8%)
przebiegała ona zgodnie z procedurami i była uregulowana kontraktem.

3

NIE DOTYCZY 10,3 %

8

BRAK ODP. 27,6 %
5

NIE 17,2 %

13

TAK 44, 8 %
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Czy współpraca z opiekunem Twojego stażu była regulowana zawartym kontraktem określającym
zakres pomocy, na którą mogłeś/-aś liczyć?
Rys. 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie nr 12.
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NIE 13,8 %
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Czy uczestniczyłeś/-aś w zajęciach prowadzonych przez kolegów starszych stażem?
Rys. 3. Rozkład odpowiedzi na pytanie nr 13.

Rysunek 3 pokazuje, że ponad 55 % ankietowanych (16 osób) – było uczestnikiem zajęć
prowadzonych przez starszych kolegów. Natomiast na rysunku 4 ujęto wyniki świadczące,
że 19 pracowników (65,5%) jako nowo zatrudnieni w Placówce uzyskało pomoc i wsparcie
ze strony starszych stażem kolegów.

9

BRAK ODP. 31 %
1

NIE 3,4 %

19

TAK 65,5 %
0
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15
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Czy jako nowy pracownik uzyskałeś/-aś pomoc i wsparcie ze strony starszych stażem kolegów?
Rys. 4. Rozkład odpowiedzi na pytanie nr 14.

Pracownicy pedagogiczni na bieżąco współpracują w ramach istniejących zespołów, co
przejawia się jako:
 Korzystanie z doświadczenia pracowników starszych stażem w rozwiązywaniu sytuacji
wychowawczych, doradztwo – 21 wskazań;
 Pomoc formalna dotycząca wprowadzenia w zakres obowiązków i zapoznania ze specyfiką
pracy w MOW, prowadzenia dokumentacji szkolnej, zapoznania z obligatoryjną
dokumentacją wychowanki, poznania obowiązujących procedur opieki nad
wychowankami, wskazania dokumentów, których znajomość jest niezbędna do pracy z
wychowanką, pomocy w realizacji planu rozwoju zawodowego – 14 wskazań;
 Pomoc wynikająca z relacji interpersonalnych dających wsparcie – 6 wskazań.
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5. PRACOWNICY
PEDAGOGICZNI
WSPÓŁPRACUJĄ
W
ZAKRESIE
ORGANIZACJI PROCESÓW WYCHOWAWCZYCH I EDUKACYJNYCH

Pracownicy pedagogiczni jednogłośnie uznali, że współpraca zespołowa pomaga im w
rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych (pytanie nr 15).
Dyrektor Placówki kontynuując myśl zaznacza, że współpraca w ramach zespołu
kierowniczego determinuje pracę placówki, a wzajemna pomoc udzielana sobie przez
członków kierownictwa pozwala efektywniej zarządzać zakładem pracy. Ankietowani w
uzasadnieniu wskazali z kolei, iż współpraca zespołowa:








Pozwala na zobiektywizowane spojrzenie podczas rozwiązywania bieżących
problemów dydaktyczno – wychowawczych – 11 wskazań;
Jest pomocna w ich rozwiązywaniu – 11 wskazań;
Zapewnia spójność działań wychowawczych – 6 wskazań;
Daje wsparcie i pomoc, zwiększa życzliwość w gronie pracowników –
4 wskazania;
Sprzyja wymianie poglądów – 2 wskazania;
Pomaga tworzyć diagnozę – 2 wskazania;
Określa zakres obowiązków – 1 wskazanie.

Planowanie przez Kierownictwo działań podejmowanych w Placówce odbywa się z
uwzględnieniem propozycji i pomysłów zespołów, których pracownicy pedagogiczni są
członkami. Wskazują na to wyniki badań ankietowych na pytanie nr 16: Tak-25 (86,2%), Nie3 (10,3%), Brak odp.-1 (3,4%), Brak uzasadnienia-4 (13,8%). Dopełnieniem odpowiedzi
twierdzących były uzasadnienia, że:
 Większość propozycji przekazywanych jest kierownictwu, które się do nich
ustosunkowuje – 7 wskazań;
 Realizowane są propozycje mające na celu zwiększenie wachlarza zajęć dla
dziewcząt, np.: zajęcia rowerowe, turniej piłki nożnej, zmiany w organizacji kół
zainteresowań i w programie profilaktycznym – 5 wskazań;
 Głównym wyznacznikiem uwzględniania pomysłów i propozycji zespołów lub
osób są potrzeby placówki – 4 wskazania;
 Uwzględniane są propozycje dotyczące zmian w dokumentach oraz szkoleń
zawodowych – 3 wskazania;
Osoby zarządzające Placówką wypowiadające się w tej kwestii podają:
 Preferuję kolegialny typ zarządzania, stąd potrzeba konsultacji z innymi
współpracownikami – 1 wskazanie;
 W planowaniu pracy szkół zawsze uwzględnia pomysły, sugestie nauczycieli.
Bardzo sobie cenię kreatywność swoich pracowników – 1 wskazanie.
Trzy spośród ankietowanych osób zakwestionowało uwzględnianie inicjatyw pracowniczych
w planie pracy Placówki stwierdzając, że wszystko to zależy to od rodzaju problemu a
czasami spowodowane jest „małą siłą przebicia” pracownika.
Udział pracowników w pracach poszczególnych zespołów pozwala na budowanie własnej
wartości, daje możliwość wpływu na kierunek rozwoju i bieżącą pracę Placówki. Wymiana
informacji wymuszona jest interdyscyplinarnością zespołów i koniecznością prezentowania
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własnej wiedzy w procesie tworzenia planu pracy z wychowanką. 93,1% badanych jest
przekonana o korzystnym wpływie pracy w poszczególnych zespołach, uzasadniając swoje
wypowiedzi w następujący sposób:


Sprzyja dzieleniu się wiedzą, spostrzeżeniami, własnymi odczuciami i
doświadczeniami zawodowymi – 17 wskazań;
 Pozwala na informowanie o planach, działaniach i sposobach rozwiązywania
problemów – 2 wskazania;
 Rozszerza postrzeganie zjawisk jednostkowych i grupowych oraz mechanizmów
zachowań – 1 wskazanie;
 Tak, pod warunkiem, że zespoły prowadzone są merytorycznie i sprawnie
– 1 wskazanie;
 Pod warunkiem, że członkowie poszczególnych zespołów chcą przyjąć nowe
informacje, nie zaś, utwierdzeni w swoich racjach gotowi są tylko ich wysłuchać –
1 wskazanie.
Pojawił się także „głos”, który zakwestionował prawidłowy przebieg procesu wymiany
doświadczeń czy też uzyskiwania nowych informacji. Zakłócenia w tym wypadku miałyby
być spowodowane hermetycznością niektórych zespołów wychowawczych.
Zarządzanie Placówką ma zapewnić jej sprawne funkcjonowanie. Dyrektor MOW
twierdzi, że stwarzanie warunków do współpracy mieści się w zakresie jego obowiązków.
Wyniki ankietowe pokazują - 75,9% ankietowanych osób uznaje stwarzane przez Kadrę
Kierowniczą warunki do pracy zespołowej jako sprzyjające sprawnemu funkcjonowaniu
Placówki. Dzieje się tak dzięki temu, że:





Funkcjonuje praca w zespołach (spotkania małych zespołów wychowawczych,
dużych zespołów wychowawczych, spotkania superwizyjne), która daje możliwość
wymiany doświadczeń i pomysłów, pozwala na szybkie wychwycenie braków,
nieprawidłowości, niepokojących zachowań oraz na szybkie i sprawne
podejmowanie decyzji, rozwiązywanie wszelkich problemów na bieżąco – 14
wskazań;
Kadra kierownicza bierze pod uwagę zdanie pracowników i propozycje zgłaszane
przez nich do pracy – 3 wskazania;
Kierownictwo służy swoim wsparciem i doświadczeniem oraz w konstruktywny
sposób pomaga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych – 1 wskazanie,

Jedna z udzielających odpowiedzi osób stwierdziła, że stwarzane są warunki do pracy
zespołowej, która pozwala na sprawne funkcjonowanie placówki, choć nie wszyscy
pracownicy są jednakowo zaangażowani. Niekiedy członkowie Kadry Kierowniczej
utrudniają sprawne funkcjonowanie zespołów kierując się w swoim działaniu sympatią lub
niechęcią wobec nauczyciela czy wychowawcy, co powoduje u niego frustrację i utrudnia
jego działania.
Odmienne stanowiska od większości respondentów (nie – 6,9%) przemawiają przez dwóch
badanych, którzy uzasadniają:


Dokonywane, co jakiś czas zmiany w składach zespołów wychowawczych bez
porozumienia z pracownikami wpływają na brak poczucia bezpieczeństwa
14



zarówno wychowawców jak i wychowanek i jednocześnie spowalniają efektywną
pracę wychowawczą o czas potrzebny na wypracowanie wspólnych metod i
sposobów pracy z grupą;
Odnosi się czasem wrażenie, że niektóre decyzje kadry zapadają wskutek nacisku
wpływowej grupy pracowników; są wyborem mniejszego zła podyktowanym
subiektywnym interesem.

Funkcjonowanie Placówki jest usprawniane dzięki współpracy w zespołach tworzących
procesy wychowawcze i edukacyjne. Modyfikacje i wymiana informacji w licznych
zakresach pracy zespołowej pobudza w działaniu i wspomaga ją. 89,7% osób, które udzieliły
odpowiedzi na pytanie „Czy w pracach zespołów, których jesteś członkiem brane są pod
uwagę potrzeby i zadania placówki?” potwierdziło ten fakt, uzasadniając go w następujący
sposób:
 Do nich dostosowane są plany pracy zespołów korelujące z planem pracy placówki,
metody, formy i jakość pracy zespołów oraz realizacja różnych zadań – 10
wskazań;
 Są one pierwszoplanowe, są priorytetem – 4 wskazania;
 Misja i wizja placówki uwzględniają jej potrzeby i zadania a tym samym potrzeby
naszych wychowanek i wypływających stąd naszych działań – 4 wskazania;
 Stanowią one podstawę wspólnej pracy i w tym celu zostały powołane zespoły – 3
wskazania.
Systematyczna ocena efektywności wspólnej pracy przekłada się na usprawnianie
funkcjonowania Placówki. Wśród działań podejmowanych w Placówce, które służą
określaniu efektywności współpracy zespołowej wymieniono:
 Coroczna wewnętrzna ewaluacja wybranego obszaru pracy placówki – 10
wskazań;
 Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego, które jest podsumowaniem efektywności
współpracy, sprawozdania z pracy szkół i internatu, sprawozdania z pracy
poszczególnych zespołów, działalności kół zainteresowań, realizacji projektów i
programów profilaktycznych – 10 wskazań;
 Cykliczne spotkania zespołów – wychowawców i nauczycieli, gdzie omawiana
jest, jakość współpracy – 8 wskazań;
 Spotkania superwizyjne – 4 wskazania;
 Spotkania małych zespołów wychowawczych i współpraca z psychologiem i
pedagogiem – 3 wskazania;
 Monitorowanie licznych zajęć edukacyjnych, obserwacja zajęć – 2 wskazania;
 Kontrola i weryfikacja dokumentów z zewnątrz – 1 wskazanie.
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6. W PLACÓWCE FUNKCJONUJE SPÓJNY SYSTEM DOKUMENTOWANIA
DZIAŁAŃ ZESPOŁÓW PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH
Współpraca w zespołach, których działania są systematycznie i jednolicie dokumentowane
przekłada się na sprawne zarządzanie Placówką. W Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Radzionkowie funkcjonuje spójny system dokumentowania pracy w
zespołach, jak podają ankietowani prowadzony w formie:






Protokołów spotkań zespołów wszelakich, protokołów posiedzeń zespołów
wychowawczych - 21 wskazań;
Sprawozdań z pracy, raportów, księgi raportów - 12 wskazań;
Dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć wychowawczych, dzienników
psychologa i pedagoga, dzienników kół zainteresowań – 8 wskazań;
IPTE, jako swoistej dokumentacji pracy zespołu - 6 wskazań;
Zdjęć, fotografii – 1 wskazanie.
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IV.
1.
4.1.1.

REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I WNIOSKI
SPEŁNIENIE WSKAŹNIKÓW WYMAGANIA
Pracownicy pedagogiczni
i doświadczeniem

pracując

w

zespołach

dzielą

się

wiedzą

Respondenci potrafią wymienić większość zespołów funkcjonujących w Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie. Niestety nie potrafią ich precyzyjnie nazwać
ani umiejscowić w strukturze Ośrodka. Oprócz zespołu kierowniczego, wymienianego
najczęściej, pozostałe zespoły Placówki na poziomie średnim funkcjonują w świadomości
pracowników. Najrzadziej wymieniano zespoły i komisje powoływane przez Dyrektora w
planie pracy Placówki.
Pracownicy pedagogiczni w większości stoją na stanowisku, że za powoływanie do życia i
funkcjonowanie zespołów pracowników pedagogicznych odpowiedzialny jest przede
wszystkim Dyrektor Placówki, ewentualnie cały zespół kierowniczy. Odpowiedzi udzielane
przez ankietowanych wskazują na ich bardzo ogólną orientację w zagadnieniu,
dodatkowo ujawniają brak znajomości nazw stanowisk w zespole kierowniczym.
Ankietowani pracownicy MOW współpracują w zespołach wychowawczych, co jak
twierdzą, mocno przekłada się na ich funkcjonowanie zawodowe. Wymiana wiedzy i
doświadczeń między sobą jest dla nich istotna i usprawnia pracę w zespołach. Współpraca
zespołowa wzmaga organizowanie wielu działań pedagogicznych, a także jest swoistym
szkoleniem w ramach zespołów. Sprawne działanie zespołów wpływa na rozwój
indywidualny pracowników, intensyfikuje działanie w grupie i dalej podnosi globalną jakość
pracy Placówki i jej płynne funkcjonowanie.
Badani biorą udział w wewnętrznym doskonaleniu pracowników pedagogicznych, które
jest organizowane w Placówce. Jak podają, niemal każde szkolenie organizowane w ramach
doskonalenia pracowników jest okazją nie tyle do pogłębienia własnego warsztatu, co w
dalszej perspektywie na wzmożenie współpracy zespołowej.
Współpraca w zespołach na poziomie dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
funkcjonuje wśród pracowników pedagogicznych MOW w Radzionkowie. Warto
pracować nad formalną stroną tworzenia i modyfikowania zespołów w Placówce.
Należałoby zwrócić uwagę na orientację i świadomość pracowników odnośnie struktur
zespołów pedagogicznych oraz całej pracy Placówki.
4.1.2.

Pracownicy pedagogiczni pracując w zespołach opracowują i analizują dokumenty
placówki.

Tworzenie dokumentów Placówki i aktualizacja już istniejących w opinii pracowników
odbywa się na bieżąco. Ankietowani wskazują na szereg dokumentów, w których
modyfikacjach uczestniczyli (m.in. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny,
Indywidualne Programy Resocjalizacyjne). Większość pracowników aktywnie uczestniczy
również w tworzeniu planu pracy Placówki, poprzez zgłaszanie swoich propozycji i sugestii.
Jednak praca nad procedurami obowiązującymi w Placówce nie jest mocną stroną
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pracowników Pedagogicznych MOW. Większość z nich (58,6%) nie zgłasza konieczności
zmian w kwestii procedur oddając tym samym decyzyjność w ręce Dyrektora.
Respondenci bardzo często nie rozgraniczają procedur opieki i postępowania z
wychowankami od ustaleń poczynionych na społeczności placówki. Dane procentowe
mogą sugerować wąskie grono osób włączanych w tworzenie i modyfikacje procedur
Placówki, bądź niechęć pracowników do pracy w wąskich komisjach proceduralnych,
aniżeli zespołowej pracy nad planem pracy Placówki.
4.1.3. Pracownicy pedagogiczni uczestniczą w szkoleniach i warsztatach mających na celu
usprawnienie wspólnych działań
Większość pracowników pedagogicznych bierze udział w szkoleniach i warsztatach
mających na celu poprawę ich stanu wiedzy i umiejętności. Ankietowani podają szereg
szkoleń, które odbywają w ramach doskonalenia organizowanego czy proponowanego przez
Placówkę. Organizowane formy doskonalenia zawodowego mają na celu poprawę jakości
pracy w zespołach, których pracownicy pedagogiczni są członkami. W dodatku większość
pracowników indywidualnie i świadomie dba o doskonalenie metod i form współpracy
zawodowej. Personalny rozwój kadry pedagogicznej znajduje przełożenie w jakość pracy.
Trening i szkolenia usprawniają współpracę zespołową. Ponadto, jak pokazują badania
ankietowe 75,9% respondentów twierdzi, że organizowane przez placówkę formy
doskonalenia zawodowego są adekwatne do potrzeb sygnalizowanych przez samych
pracowników pedagogicznych.
4.1.4. Pracownicy pedagogiczni starsi stażem służą wsparciem i pomocą pracownikom
młodym.
Na płaszczyźnie zespołów działających w Placówce funkcjonuje współpraca pracowników
z różnym stażem. Współdziałanie pracowników młodszych stażem ze starszymi kolegami,
przekłada się na jakości pracy zespołowej. Połowa pracowników pedagogicznych zawarła
kontrakt ze swoim ówczesnym opiekunem stażu. Połowa respondentów uczestniczyła w
zajęciach prowadzonych przez pracowników starszych stażem. Ponad połowa ankietowanych
otrzymała pomoc i wsparcie ze strony bardziej doświadczonych pracowników . Współpraca ta
ma charakter formalny wynikający z ustosunkowania względem zakładu pracy, bądź
prywatny, oparta na relacjach interpersonalnych. W każdym zakresie kooperacja rzutuje na
prężność pracy zespołów wychowawczych tworzących ośrodkową całość.
4.1.5.

Pracownicy pedagogiczni współpracują
wychowawczych i edukacyjnych.

w

zakresie

organizacji

procesów

1W placówce istnieje współpraca w zakresie organizacji procesów dydaktycznowychowawczych. Pracownicy pedagogiczni jednogłośnie uznali, że współpraca zespołowa
pomaga im w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych.
Wspólne działanie zapewnia spójność działania, daje możliwość poznania się oraz zwiększa
życzliwość w gronie pracowników.
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Działania podejmowane w Placówce uwzględniają propozycje i pomysły zespołów,
których pracownicy są członkami – tak twierdzi znaczna część respondentów. Nieliczni
uważają, że nie są uwzględniane inicjatywy pracownicze, uzależnione jest to rodzajem
sytuacji problemowej lub/i jest spowodowane małą siłą przebicia pracownika.
Udział pracowników w pracach poszczególnych zespołów sprzyja wymianie doświadczeń
i zbieraniu informacji. Pracownicy podają, że aktywny udział pracownika w różnych
zespołach pozwala na budowanie jego wartości oraz daje świadomość stanowienia i
sprawczości w zakresie pracy w grupie. Warto zwrócić uwagę na hermetyczność niektórych
zespołów wychowawczych, która w opinii jednego badanego może zakłócać prace
zespołowe.
Wyniki pokazują, że Kadra Kierownicza stwarza warunki do pracy zespołowej
sprzyjające sprawnemu funkcjonowaniu Placówki. Sprawność funkcjonowania zespołów i
praca w ich zakresie dają pracownikom poczucie wysokiej jakości pracy placówki.
Nie należy pominąć głosów, że niektóre decyzje Kadry zapadają wskutek nacisku wpływowej
grupy pracowników lub/i są wyborem mniejszego zła podyktowanym subiektywnym
interesem. Wśród opinii są i takie, które wskazują na zachwianie poczucia bezpieczeństwa
pracowników i podopiecznych w skutek rotacji w obrębie zespołów wychowawczych. Jeden
respondent nadmienił również o niejednakowym zaangażowaniu pracowników w zespołowe
prace, bądź zakłóceniach we współpracy wynikających własnych interesów Kadry
Kierowniczej
W pracy zespołów uwzględnia się potrzeby i zadania Placówki. Całość mieści się w misji i
wizji Placówki i z niej wypływających działań pracowniczych.
Pracy pedagogicznej w Placówce sprzyja systematyczna ocena efektów współpracy. Daje
to pracownikom poczucie monitorowania ich pracy, przekładając się na jakość ich działań.
Ocena efektywności wspólnej pracy potęguje sprawność działania małych zespołów będących
częścią ogólnego mechanizmu Placówki.
4.1.6.

W placówce funkcjonuje spójny system dokumentowania działań zespołów
pracowników pedagogicznych.

System dokumentowania jest nieodłącznym elementem pracy w MOW i obejmuje
wszystkie podejmowane działania w obrębie zespołów Placówki. Spójność i ujednolicenie
dokumentowania usprawniają działania Placówki.
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2.

WNIOSKI Z BADAŃ W POSTACI MOCNYCH STRON I PROPOZYCJI DZIAŁAŃ
NAPRAWCZYCH

Mocne strony:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

działania pracowników w zespołach Placówki przekłada się na ich funkcjonowanie
zawodowe;
pracownicy pedagogiczni MOW uczestniczą w wewnątrzszkolnym doskonaleniu
organizowanym w Placówce;
większość pracowników aktywnie uczestniczy w tworzeniu planu Placówki;
pracownicy w Placówce uczestniczą w opracowywaniu dokumentów lub ich aktualizacji;
wskazano szereg form doskonalenia zawodowego jakie odbyli respondenci w celu
jakości pracy w zespołach;
podejmowana jest indywidualna aktywność pracowników w celu podniesienia jakości
pracy w zespołach;
działania wynikające z relacji starszy stażem pracownik-nowo zatrudniony opierają się o
warunki proceduralne i przebiegają prawidłowo;
współpraca zespołowa pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych i
wychowawczych;
w planowaniu działań podejmowanych w Placówce brane są pod uwagę propozycje i
pomysły zespołów, których ankietowani są członkami;
udział pracowników w pracach poszczególnych zespołów sprzyja wymianie doświadczeń
i zdobywaniu nowych informacji;
stwarzane przez Kadrę Kierowniczą warunki do pracy na ogół pozwalają na sprawne
funkcjonowanie Placówki;
w pracach zespołów brane są pod uwagę zadania i potrzeby Placówki;
w Placówce
funkcjonuje sprawny system dokumentowania działań zespołów
pracowników pedagogicznych.

Słabe strony/Proponowane działania naprawcze:
-

-

uświadomić pracownikom pedagogicznym strukturę zespołów funkcjonujących w MOW
w Radzionkowie; sprecyzować zakres ich działania, ich hierarchię; pokazać schemat
działania zespołów funkcjonujących w Placówce;
pracować nad formalną stroną tworzenia i modyfikowania zespołów w Placówce;
wskazać na różnice w procedurach opieki i postępowania z wychowankami od ustaleń
poczynionych na społeczności placówki;
dbać o aktywny udział pracowników w opracowywaniu i analizie dokumentów Placówki
(głównie procedurach postępowania obowiązujących w Placówce);
zwiększyć rotację osób zaangażowanych w tworzenie i modyfikacje procedur Placówki;
uczestnictwo pracowników w szkoleniach i warsztatach należy w najbliższych latach
kontynuować i wzmacniać;
relacja pracowników starszych stażem wobec pracowników nowo zatrudnionych wymaga
ciągłej kontroli i nadzoru;
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-

w planowaniu działań w Placówce należy brać pod uwagę zdania i głosy każdego
pracownika; dać możliwość wypowiedzenia się na określony temat, by spotęgować
współdziałanie w pracach Placówki;
zwrócić uwagę na otwartość na innych pracowników w pracy poszczególnych zespołów
wychowawczych dla zminimalizowania blokowania współpracy zespołowej;
zwiększyć rotacje pracowników odpowiedzialnych za konkretne prace w ramach działań
zespołów;
warto zastanowić się nad superwizją Kadry Kierowniczej.

3.

FORMY UPOWSZECHNIENIA RAPORTU



Pracownikom pedagogicznym – sprawozdanie podczas zebrania Rady Pedagogicznej
Placówki;
Umieszczenie Raportu na stronie internetowej Placówki.

-

-



V.

SPIS TABEL I RYSUNKÓW (WYKRESÓW)

Tab. 1. Odpowiedzi na pytanie nr 1: „Wymień zespoły pracowników pedagogicznych
funkcjonujące w Placówce” (N=29)
Tab. 2. Uzasadnienia pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 11 – „Czy opiekun Twojego stażu
wywiązywał się z obowiązków i powinności względem Ciebie, jako stażysty?”.
Rys. 1. Odpowiedzi na pytanie nr 2 – „Kto powołuje w Placówce zespoły pracowników
pedagogicznych i monitoruje ich funkcjonowanie”.
Rys. 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie nr 12.
Rys. 3. Rozkład odpowiedzi na pytanie nr 13.
Rys. 4. Rozkład odpowiedzi na pytanie nr 14.

Opracował zespół ds. ewaluacji:
mgr Olga Morel
mgr Bożena Charczuk
mgr Beata Kusiak-Obora
mgr Lesław Węgrzyn
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