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Czym jest ewaluacja szkół na Jersey?

Ewaluacja szkół jest niezależną oceną jakości edukacji
we wszystkich państwowych szkołach podstawowych
i średnich na Jersey.

Kiedy ewaluacja będzie miała miejsce?

Ewaluacja zacznie się we wrześniu 2022 i potrwa dwa
lata. Naszym celem jest zakończenie ewaluacji w
grudniu 2024 i rozpoczęcie jej ponownie.

Kiedy dowiem się, że szkoła mojego dziecka
będzie ewaluowana?

Każda szkoła zostanie poinformowana z 4-dniowym
wyprzedzeniem o planowanej ewaluacji i oczekuje się
że dana szkoła powiadomi o tym rodziców i opiekunów
jak najszybciej przed rozpoczęciem się procesu.

Dlaczego ewaluacje są przeprowadzane?
Rozwój twojego dziecka i jego osiągnięcia są
sercem naszego systemu edukacji na Jersey.
Głównym celem ewaluacji jest:
• zapewnienie uczniom dobrych warunków
do rozwoju osobistego
•o
 cena czy uczniowie osiągają najlepsze
możliwe wyniki w nauce
•d
 ostarczenie informacji rodzicom i opiekunom
• potwierdzenie osiąganych standardów
• promocja ulepszania szkolnictwa
• z achęcenie szkół do współpracy
• z apewnienie efetywnego pożytkowania
finansów publicznych.

Kto będzie oceniał szkołę mojego dziecka?
Zespół ekspertów został powołany do przeprowadzenia
ewaluacji każdej placówki szkolnej. Zespół będzie się
składał z:
• niezależnego przewodniczącego doświadczonego w
przeprowadzaniu podobnych ewaluacji poza Jersey
• konsultanta z Departamentu Edukacji (CYPES)
• co najmniej dwóch przedstawicieli szkonictwa
pracujących obecnie w edukacji na Jersey.

Jak mogę podzielić się moją opinią?
Powiadomienie rodziców i opiekunów o planowanej ewaluacji bedzie zawierało także zaproszenie
do wypełnienia kwestionariusza o danej szkole. Dane z kwestionariuszy bedą niezwykle pomocne
dla zespołu ekspertów podczas analizowania informacji o szkole.

Co zespół ekspertów będzie oceniał?

Podczas 3-dniowej ewaluacji, zespół będzie oceniał
kluczowe obszary:
• czy uczniowie uczą się w bezpiecznym i sprzyjającym
otoczeniu
• zachowanie i rozwój osobisty uczniów
• standardy nauczania, uczenia się i osiągnięć uczniów
• efektywność kierownictwa szkoły.

Co zespół ewaluujący będzie robił w
szkole mojego dziecka?

Aby zrozumieć czy szkoła dobrze sobie radzi w
powyższych zagadnieniach, zespół ewaluujący będzie:
• rozmawiał z uczniami
• spotka się i porozmawia z personelem szkoły

Gdzie raport końcowy zostanie
opublikowany?

Po każdej ewaluacji, szkoła, rodzice i CYPES
otrzymają krótki rapot o wynikach. Raport o
szkole twojego dziecka będzie dostępny na
stronie Jersey School Review Framework gov.je,
w przeciągu 19 dni od zakończenia ewaluacji.

Co nastąpi, jeśli szkoła będzie potrzebowała
wsparcia w wielu obszarach?
Szkoła nie otrzyma oceny ogólnej ale szkoła będzie
oceniona pod względem czterech najważniejszych
aspektów wyszczególnionych w przewodniku. Jeśli
dana szkoła ma wiele obszarów, które wymagają
znaczącego ulepszenia, zostanie powołana specjalna
komisja (wspierająca szkotȩ w dokonaniu szybkich i
dtugotrwatych zmian.)

• przejrzy prace uczniów
• obserował lekcje
• przeanalizuje szkolne dane i inne informacje.
Od szkół nie oczekuje się aby zmieniły cokolwiek
w swoim codziennym programie, przed i podczas
ewaluacji. Ewaluajca nie powinna też przeszkodzić
twojemu, ani innym dzieciom, w codziennych
obowiązkach szkolnych.
Podczas 3-dniowej wizyty członkowie komisji mogą
zadać pytania twojemu dziecku, ale rozmowy te
będą miały przyjazny i nieformalny charakter. Raport
końcowy nie będzie zawierał danych osobowych i
cały proces będzie przestrzegał zasad ochrony danych
osobowych RODO.

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ
Przygotowaliśmy film wyjaśniający
powyższe informacje. Można znaleźć
go na:
www.vimeo.com/356864867
Więcej informacji można znaleźć na:
www.gov.je/jerseyschoolsreviewframework

