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Wstęp

Prezentowany raport sporządzono na podstawie zebranych i przeanalizowanych w procesie ewaluacji

zewnętrznej informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę/placówkę w zakresie wymagań:

1. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki

2. Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju

3. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi

Wyniki badania stanowią podstawę do podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości

organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki prowadzonych w szkole lub placówce oraz ich efektów.

Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 15-01-2020 - 16-01-2020 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Jacek Staromłyński, Małgorzata Połeć. Badaniem objęto 4 nauczycieli (ankieta i wywiad

grupowy), 11 klientów (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem

placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, a także obserwacje placówki

i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe

obszary działania szkoły lub placówki.
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Informacje o szkole/placówce

Nazwa placówki Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji Powiatowa
Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej

Patron

Typ placówki Biblioteki pedagogiczne

Miejscowość Skarżysko-Kamienna

Ulica Plac Floriański

Numer 1

Kod pocztowy 26-110

Urząd pocztowy Skarżysko Kamienna

Telefon 0412531463

Fax

Www

Regon 26073713000000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Bez kategorii

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 0

Oddziały 0

Nauczyciele pełnozatrudnieni 4.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 0

Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat skarżyski

Gmina Skarżysko-Kamienna

Typ gminy gmina miejska

Kontekst funkcjonowania szkoły/placówki:Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku- Kamiennej powstała w 1995

roku. Od dnia 01.01.2014 w strukturze Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji.

Biblioteka gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia książki, czasopisma, filmy i dokumenty

elektroniczne z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych, publikacje naukowe i popularnonaukowe

z różnych dziedzin wiedzy, literaturę piękną, piśmiennictwo dotyczące bibliotekoznawstwa i informacji

naukowej, programy nauczania, poradniki metodyczne dla nauczycieli, podręczników dla studentów.

Współpracuje z placówkami oświatowymi powiatu skarżyskiego np. przedszkolami, szkołami podstawowymi

i bibliotekami oraz Polskim Towarzystwem Historycznym oddział w Skarżysku- Kamiennej, Muzeum Orła Białego

w Skarżysku- Kamiennej, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Kielcach, Kinem Fenomen w Wojewódzkim

Domu Kultury w Kielcach, Starostwem Powiatowym w Skarżysku- Kamiennej.
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Obraz pracy szkoły/placówki

Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku- Kamiennej służy wszystkim zainteresowanym, a w szczególności

nauczycielom, wychowawcom, pracownikom pedagogicznym oraz oświatowym, studentom i uczniom od 1995

roku. Została powołana do życia przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką 27.09.1995 r. jako Pedagogiczna

Biblioteka Miejska. Do roku 2013 funkcjonowała w różnych strukturach organizacyjnych, by od 1 sierpnia 2013

roku zacząć działać jako samodzielna jednostka Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna. Placówka od listopada

2014 roku mieści się na Placu Floriańskim 1.

Biblioteka Pedagogiczna wspiera działalność szkól i placówek oświatowych, wspomaga proces kształcenia

i doskonalenia nauczycieli, wpływa na rozwój osób, instytucji oraz organizacji korzystających z jej oferty. Jej

zbiory stanowią wydawnictwa i czasopisma z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii oraz nauk pokrewnych.

Szczególną wagę przywiązuje się do gromadzenia woluminów o tematyce regionalnej. Czytelnicy korzystają

z katalogu online, a wszyscy chętni mogą tu rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Gościom placówki

udostępniane są książki z tzw. półki bookcrossingowej.

Placówka promuje działalność czytelniczą i medialną, prowadzi zajęcia i wycieczki edukacyjne, warsztaty,

prelekcje, spotkania literackie i autorskie. Organizuje konkursy, wystawy tematyczne, imprezy okolicznościowe,

spotkania tematyczne, spotkania autorskie.

Podejmowane przez bibliotekę przedsięwzięcia cieszą się wielkim powodzeniem w środowisku lokalnym.

Do jednych z najbardziej popularnych wydarzeń należą: Powiatowa Gra Czytelnicza plenerowa pólka

bookscrossingowa, imprezy okolicznościowe, akcje czytania bajek dla dzieci.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki

Obszar badania:  Realizacja oferty placówki pozwala osiągać jej cele i wypełniać zadania

statutowe oraz zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji z niej korzystających. II/1

Oferta biblioteki pedagogicznej dostosowana jest do potrzeb klientów i kierowana jest do odbiorców

indywidualnych, szkół i placówek oświatowych oraz instytucji. Celem pracy biblioteki jest  wspieranie nauczycieli

w doskonaleniu zawodowym oraz  studentów w przygotowaniu się do zawodu nauczyciela,  wspomaganie  szkół 

w procesie kształcenia i wychowania, wspieranie działalności szkolnych bibliotek, propagowanie literatury

regionalnej. W opinii pracowników biblioteki oferta placówki odpowiada potrzebom klientów o czym świadczy

zainteresowanie zasobami biblioteki, jej ofertą edukacyjną, a także wyniki badań i opinie indywidualne. Wszyscy

ankietowani klienci korzystając z oferty biblioteki uzyskali istotne dla nich umiejętności i wiadomości. We

wskazanych przez klientów propozycjach oferty i sposobach wsparcia dominują: konferencje i szkolenia dla

nauczycieli, warsztaty edukacyjne, zajęcia biblioteczne dla uczniów, konkursy, wystawy tematyczne, akcje

czytelnicze, imprezy publiczne, zajęcia profilaktyczne i edukacja filmowa. Przy wyszukiwaniu informacji klienci

wskazują na wsparcie indywidualne pracowników biblioteki. 

Obszar badania: Podejmowane są działania służące wyrównywaniu szans w dostępie do oferty

placówki. II/2

Biblioteka pedagogiczna podejmuje skuteczne działania w celu ułatwienia odbiorcom dostępu do  jej oferty.

Biblioteka jest nowoczesną placówka położoną w centrum miasta, bez barier architektonicznych. Zgodnie

z oczekiwaniami oferta została zmodyfikowana, a  informowanie klientów odbywa się z wykorzystaniem

nowoczesnych technologii: przesyłanie oferty do instytucji  e-mailowo, dostęp on-line do katalogów,

wprowadzanie dostępności katalogu, publikacja na stronie internetowej placówki m.in. wykazów nowości

wydawniczych, zestawień bibliograficznych, zajęć edukacyjnych, akcji czytelniczych, tematyki konferencji,

szkoleń i warsztatów dla nauczycieli oraz metodami tradycyjnymi:  plakaty, broszury  i informacje w mediach

lokalnych. Klienci biblioteki mają poczucie równego traktowania i wiedzą z  jakiego rodzaju wsparcia mogą

skorzystać. W opinii pracowników biblioteki klienci mogą napotkać jeszcze na trudności wynikające z 

 niekompletności katalogu on-line, co nie pozwala na przeszukiwanie całości zbiorów, nieregularnego zakupu

nowości wydawniczych i  przestarzałego sprzętu komputerowego w centrum multimedialnym. 
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Obszar badania: Placówka pozyskuje informacje od osób, instytucji i organizacji, które

skorzystały z oferty placówki, na temat działań podejmowanych przez placówkę. II/3

Biblioteka pozyskuje od klientów informacje na temat swojej pracy i wykorzystuje je do doskonalenia oferty

placówki. Klienci biblioteki wyrażają opinie na temat pracy biblioteki. Mniej niż połowa zgłosiła propozycję

zmian, która została uwzględniona. Analiza informacji uzyskanych od klientów indywidualnych i instytucji

wpłynęła na modyfikację oferty biblioteki, m.in.: przy zakupie nowości wydawniczych uwzględniono propozycje

czytelników, zaprenumerowano nowe czasopisma - "Polityka społeczna" i "Pedagogika społeczna", dostosowano

tematykę szkoleń  dla nauczycieli, zwiększono liczbę i zmodyfikowano tematykę zajęć edukacji filmowej,

biblioterapii, czytelniczych i regionalnych, wprowadzono kampanię "Cała Polska czyta dzieciom", i "Gorzka

czekolada". W opinii dyrektora i pracowników dostęp do oferty ułatwia również nowa strona internetowa, która

zapewnia czytelnikom nowoczesną szatę graficzną,  możliwość zapoznania się z ofertą placówki, dostęp

do katalogów oraz możliwość  wypożyczania on-line. 

Obszar badania:  W opinii osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki,

wsparcie otrzymywane w placówce jest odpowiednie do ich potrzeb. II/4

Wszyscy badani klienci biblioteki wyrazili zadowolenie z udzielanego przez pracowników placówki wsparcia.

Uzyskiwali zawsze skuteczną pomoc w wyszukiwaniu pozycji książkowych, czy materiałów edukacyjnych.

Pracownicy biblioteki wspierają klientów podczas korzystania z komputera  i przeszukiwania katalogów

tematycznych. Klienci wskazali na umiejętności komunikacyjne pracowników biblioteki  i tworzenie atmosfery

zaufania. 

Obszar badania:  Placówka zachęca osoby, instytucje i organizacje korzystające z oferty

placówki do własnego rozwoju. II/5

Biblioteka podejmuje różnorodne działania umożliwiające rozwój poznawczy i emocjonalny wszystkim grupom

klientów. Pracownicy biblioteki inspirują klientów indywidualnych do korzystania z różnych źródeł wiedzy

i informacji, upowszechniają nowe technologie informacyjne, przygotowują do samokształcenia poprzez

umiejętne pozyskiwanie i opracowywanie informacji pochodzących z różnych źródeł m.in.: książek, czasopism,

zasobów cyfrowych biblioteki, repozytoriów uczelni, instytutów, organizacji publicznych, baz bibliograficznych

itp. Zajęcia oferowane szkołom wspierają procesy edukacyjne i wychowawcze, są to konkursy czytelnicze

i plastyczne, gry terenowe, zajęcia z edukacji medialnej, filmowej, czytelniczej i regionalnej. W ramach sieci

współpracy i samokształcenia bibliotekarzy  organizowane są konferencje metodyczne i spotkania

z psychologami i pedagogami. W celu podniesienia kompetencji medialnych i czytelniczych młodego pokolenia

biblioteka organizuje szkolenia skierowane do rodziców i dziadków dzieci. Klienci biblioteki otrzymują również

wsparcie w prowadzeniu dokumentacji biblioteki, przy organizacji konkursów i realizacji Narodowego Programu

Rozwoju Czytelnictwa. 



Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej 7/11

      

Wymaganie:

Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju

Obszar badania:  Placówka w sposób celowy, współpracuje z instytucjami i organizacjami

działającymi w środowisku lokalnym. III/1

Działania biblioteki skierowane są do odbiorców indywidualnych i placówek oświatowych powiatu skarżyskiego.

Od lat głównymi partnerami są przedszkola, szkoły wszystkich typów oraz placówki oświatowe. Na bieżąco

zaprasza się do współpracy nowe podmioty, które pojawiają się na rynku oświatowym. Biblioteka informuje

odbiorców poprzez: stronę www, portale społecznościowe, ale także ulotki i plakaty.

Klienci indywidualni cenią sobie dostęp do nowości wydawniczych z różnych dziedzin, a placówki edukacyjne

współpracują w działaniach związanych z propagowaniem czytelnictwa i doskonaleniem warsztatu pracy

nauczycieli i bibliotekarzy. Przedszkola i szkoły korzystają z lekcji bibliotecznych dla dzieci i uczniów w różnym

wieku. Nauczyciele mają dostęp do literatury fachowej i uczestniczą w szkoleniach, dzieci biorą udział

w konkursach tematycznych i wystawach. Bibliotekarze ze szkół "w sieci wsparcia" otrzymują wskazówki

w zakresie zarządzania i prowadzenia dokumentacji oraz wymieniają doświadczenia. Pracownicy współpracują

ze szkołami w ramach zajęć, czy instytucjami biorącymi udział w cyklicznej imprezie. 

Obszar badania:  Współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny

rozwój. III/2

Biblioteka jest ważnym partnerem w przygotowaniu dzieci i młodzieży do świadomego czytelnictwa, jak również

miejscem współzawodnictwa m.in. podczas tematycznych konkursów. Nauczyciele mają dostęp do fachowej

literatury, mogą liczyć na wsparcie np. przy zbieraniu bibliografii niezbędnej do pisania prac lub przygotowania

lekcji. Kadra pedagogiczna i bibliotekarze powiatu skarżyskiego chętnie uczestniczą w organizowanych

szkoleniach. Biblioteka na bieżąco analizuje podejmowane działania we współpracy ze środowiskiem,

co przyczynia się do modyfikowania oferty i jej pracy, szczególnie w obszarze informatyzacji, promowania

w środowisku lokalnym, pozyskiwania nowych czytelników, także poprzez udogodnienia np. sprawdzanie

dostępności książek przez internet. Mocną stroną pracy biblioteki jest przyjazna atmosfera i kompetencje

pracowników.
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Wymaganie:

Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi

Obszar badania: Zarządzanie placówką koncentruje się na zapewnieniu warunków do realizacji

jej zadań oraz na przygotowaniu oferty odpowiedniej do potrzeb osób, instytucji i organizacji

korzystających z oferty placówki. V/1

Mocną stroną pracy biblioteki są pracownicy merytoryczni, którzy opracowują i realizują coroczny plan pracy.

Przez lata dostosowano funkcjonowanie placówki do potrzeb współczesnego czytelnika, któremu zapewnia się

dostęp do edukacyjnych zasobów, korzystanie z zasobów poprzez system elektroniczny, czy z gotowych

zestawień bibliograficznych umieszczonych na stronie www biblioteki. Siedziba biblioteki składa się z kilku

pomieszczeń, w tym czytelni ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu oraz salą

konferencyjną, która służy do prowadzenia szkoleń i spotkań. Księgozbiór jest na bieżąco aktualizowany

pod kątem potrzeb czytelników (ankiety, rozmowy). Zasoby biblioteczne dostosowane są do nauczycieli

i studentów. Nowości wydawnicze eksponuje się w widocznym miejscu i na stronie www. Opinie czytelników

służą także do usprawniania pracy np. poprzez ukształtowanie księgozbiorów.

Obszar badania:  W procesie zarządzania wykorzystuje się wnioski wynikające ze

sprawowanego nadzoru pedagogicznego. V/2

Nadzór pedagogiczny w ostatnich latach odnosił się do działań biblioteki, która pracowała na podstawie

przygotowywanego corocznie planu. Jego podstawą była systematyczna analiza informacji zwrotnych

pozyskiwanych poprzez: ankiety, prowadzoną ewaluację wewnętrzną, rozmów z klientami i partnerami oraz

obserwacji. Szczególną uwagę zawracano na podejmowanie działań nakierowanych na realizację potrzeb

odbiorców i zadań statutowych placówki wynikających z przepisów prawa. Sformułowane na tej podstawie

wnioski pokazały, że sieć współpracy bibliotekarzy należy wzmocnić o elementy związane z zarządzaniem

i prowadzeniem dokumentacji, do oferty szkoleń włączono więcej spotkań z zakresu technologii informacyjno-

komunikacyjnej, w tym związanych z tematyką zagrożeń w sieci. Przygotowano także informacje, które

umieszczono na stronie www i portalu społecznościowym Facebook.
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Obszar badania: Placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym. V/3

Podejmowane przez bibliotekę działania są pozytywnie odbierane w środowisku lokalnym, nie tylko ze względu

na realizację statutowych zadań związanych z udostępnianiem zbiorów o charakterze specjalistycznym, który

w opinii odbiorców jest bogaty i na bieżąco aktualizowany o tytuły czasopism. Aktywna działalność w zakresie

propagowania czytelnictwa wśród różnych grup wiekowych np. w formie konkursów tematycznych, poza tym

szkoleń dla nauczycieli i bibliotekarzy przekłada się bezpośrednio na systematyczny wzrost wypożyczeń,

zwiększenie zainteresowania ofertą szkoleniową, a przede wszystkim dobrą opinię w środowisku. Świadczą

o tym liczne podziękowania kierowane przez podmioty współpracujące z biblioteką, wyniki ankiet zbieranych

przez pracowników merytorycznych na zakończenie podejmowanych działań lub roku pracy. Pozyskane opinie

wykorzystywane są do dalszego doskonalenia własnej pracy.

Obszar badania:  W placówce ustalone są procedury dotyczące bezpieczeństwa, w tym

sposobów działania w sytuacjach kryzysowych. V/4

Biblioteka posiada procedury dotyczące bezpieczeństwa np. procedura dotycząca przetwarzania i korzystania

z danych osobowy, umowa z MAK+ licencyjna na przetwarzanie danych osobowych czytelników, procedura

postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dziecka/czytelnika,

regulaminy korzystania z wypożyczali, czytelni, centrum multimedialnego. Systematycznie przeprowadza się

przegląd budynku, gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego oraz oznakowanie dróg ewakuacyjnych. Pracownicy

merytoryczni uczestniczą w okresowych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym roku

szkolnym wzięli udział w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Odbyło się również spotkanie szkoleniowe z zakresu RODO

z Inspektorem Danych Osobowych. Procedury postępowania w nagłych wypadkach oraz bezpiecznego

korzystania z wyposażenia i zasobów biblioteki są ogólnie dostępne dla pracowników i użytkowników biblioteki.
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Wnioski

1. Biblioteka pedagogiczna podejmuje skuteczne działania ułatwiające odbiorcom dostęp do oferty.

2. Oferta biblioteki pedagogicznej zaspakaja potrzeby klientów indywidualnych, instytucji i organizacji.

Pracownicy placówki udzielają odbiorcom wsparcia oraz podejmują różnorodne działania wpływające na ich

rozwój osobisty.

3. Placówka prowadzi aktywną współpracę z wieloma instytucjami w środowisku lokalnym, która przynosi

obopólne korzyści w obszarach propagowania czytelnictwa, rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży, czy

podnoszenia kompetencji zawodowych pedagogów.

4. Biblioteka posiada niezbędne procedury związane z bezpieczeństwem pracowników i jej klientów, a ich

znajomość jest powszechna i aktualizowana na bieżąco.

5. Zarządzanie Biblioteką sprzyja jej rozwojowi, w szczególności poprzez dbałość o zapewnienie adekwatnej

do potrzeb odbiorców oferty oraz podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia odpowiednich warunków

do realizacji zadań.
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