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WSTĘP 

     Ewaluacja wewnętrzna została przeprowadzona na podstawie 

obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

07 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 

9 października 2009 r.) i dotyczy bezpośrednio obszaru funkcjonowania 

szkoły w środowisku lokalnym (wymaganie 3.4 – rodzice są partnerami 

szkoły). Przedmiot badań skierowany był bezpośrednio na atrakcyjność 

kontaktów z rodzicami, nauczycielami i uczniami oraz jego wpływ  

na aktywne współdziałanie ze środowiskiem szkolnym. 

      Szkoła jest typem instytucji społecznej i zarazem podstawową 

jednostką organizacyjną systemu oświaty, należącym do części integralnej 

środowiska lokalnego, współpracując z nim - zmierza w efekcie  

do osiągnięcia określonych celów edukacyjnych. Cele ewaluacji 

koncentrowały się wokół zdiagnozowania potrzeb rodziców, uczniów  

i nauczycieli wobec szkoły oraz pozyskiwanie informacji związanych  

z podniesieniem atrakcyjności kontaktów w/w grup ze środowiskiem 

szkolnym.  

      W przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej wykorzystano narzędzia 

badawcze opracowane przez zespół do spraw ewaluacji, na które składały 

się ankiety skierowane do wszystkich nauczycieli, wybranej grupy uczniów 

oraz rodziców. Miały one charakter anonimowy i podlegały analizie 

zbiorczej. Opracowano także kwestionariusz wywiadu z dyrektorem 

szkoły, przeanalizowano wybraną dokumentację szkolną. Czynności 

ewaluacyjne prowadzone były od stycznia do czerwca 2013r. W tym czasie 

przeprowadzono: 

 ankietowanie poszczególnych klas: łącznie 100 uczniów 
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 ankietowanie nauczycieli: łącznie 34 nauczycieli, z czego ankietę 

odrzucono ze względu na brak kompletności w udzielaniu odpowiedzi 

na poszczególne pytania tworzące ankietę, 

 ankietowanie rodziców: łącznie 101 rodziców wypełniło ankiety,  

z czego 6 odrzucono ze względu na brak kompletności w udzielaniu 

odpowiedzi na poszczególne pytania tworzące ankietę, 

 wywiad fokusowy z dyrektorem szkoły, mgr inż. Iwoną Ratajczak, 

która odpowiedziała na 6 wcześniej przygotowanych pytań, 

 analizę dokumentacji szkolnej. 

      Wyniki przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej przedstawiono  

w czasie Rady Pedagogicznej w dniu 05.07.2013r. oraz umieszczono  

na oficjalnej stronie szkoły: www.zsp1-gniezno.pl pod witryną: dokumenty 

szkoły. 
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nauczycieli i uczniów. 

2. Analiza dokumentów szkolnych.     

3. Analiza wywiadu. 

 

IV. Wnioski i rekomendacje. 
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V. Załączniki. 

 

1. Kwestionariusze ankiet dla rodziców, uczniów i nauczycieli. 

2. Kwestionariusz wywiadu. 

 

 

I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej. 
 

 

1. Przedmiot badań: 

 czy atrakcyjność kontaktów z rodzicami, nauczycielami i uczniami 

ma wpływ na ich aktywne współdziałanie ze środowiskiem 

szkolnym? 

 

2. Cele ewaluacji wewnętrznej: 

 pozyskiwanie informacji dotyczących oceny atrakcyjności 

kontaktów rodziców, uczniów i nauczycieli ze środowiskiem 

szkolnym, 

 pozyskiwanie informacji dotyczących podniesienia atrakcyjności 

kontaktów rodziców, uczniów i nauczycieli ze środowiskiem 

szkolnym, 

 gromadzenie wiadomości związanych z oczekiwaniami rodziców 

dotyczących spotkań z nauczycielami, 

 zdiagnozowanie potrzeb rodziców, uczniów i nauczycieli wobec 

szkoły. 

 

3. Kryteria ewaluacji:  

 rodzice, uczniowie i nauczyciele dzielą się opiniami na temat 

atrakcyjności kontaktów ze środowiskiem szkolnym, 

 skuteczność działań szkoły w zachęcaniu rodziców do aktywnego 

współdziałania ze środowiskiem szkolnym, 

 atrakcyjność form szkolnych i pozaszkolnych proponowanych 

uczniom, 
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 opinia rodziców, nauczycieli i uczniów na temat współzależności 

pomiędzy atrakcyjnymi formami kontaktów ze szkołą a aktywnym 

współdziałaniem ze środowiskiem szkolnym. 

 

4. Pytania kluczowe: 

 w jakim stopniu współdziałanie ze środowiskiem szkolnym jest 

atrakcyjne dla rodziców i uczniów? 

 jaka istnieje współzależność pomiędzy atrakcyjnością kontaktów 

rodziców, uczniów i nauczycieli ze szkołą a ich aktywnym 

współdziałaniem ze środowiskiem szkolnym? 

 czy rodzice są usatysfakcjonowani z wywiadówek klasowych,  

ze względu na  sposób informowania o terminach spotkań  

z wychowawcą i wykorzystywanie form podnoszących  

ich atrakcyjność? 

 jakie formy współdziałania ze szkołą są dla uczniów najbardziej 

atrakcyjne? 

 

II.  Organizacja pracy w obszarach  objętych ewaluacją. 
 

 

1.  Metody i narzędzia badawcze wykorzystane przy ewaluacji: 

 ankiety rozpowszechnione wśród rodziców, uczniów i nauczycieli,  

 wywiad, 

 analiza dokumentacji szkolnej,  

 strona internetowa szkoły. 

 

2. Wskazanie źródeł informacji: 

 rodzice uczniów ZSP nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie, 

 uczniowie ZSP nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie, 

 wywiad , 

 analiza dokumentów: Regulamin Rady Rodziców, Program 

Wychowawczy, dzienniki lekcyjne, Statut Szkoły, Protokół Rady 

Rodziców. 
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3. Dobór próby badawczej: 

 rodzice uczniów ZSP nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka  

w Gnieźnie uczęszczających do klas: I TR/I TMR, II TAK,  

III TG, IV TA – klasy zostały wytypowane do badania tak,  

aby objąć nim wszystkie typy szkół, 

 uczniowie ZSP nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie 

uczęszczający do klas: I TR/I TMR, II TAK, III TG, IV TA, 

 nauczyciele ZSP nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie, 

 dyrektor ZSP n1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie. 

 

4. Harmonogram czynności ewaluacyjnych. 

 

     

PRZEBIEG ZAPLANOWANYCH 
CZYNNOŚCI: 
 

CZAS REALIZACJI 
OKREŚLONYCH  CZYNNOŚCI: 

Przygotowanie planu ewaluacji 
wewnętrznej;  
opracowanie niezbędnych metod i 
narzędzi badawczych: 
 

Do 30.01.2013r. 

Zbieranie danych: 
 

Do 01.03.2013r. 

Analiza danych i wyciąganie 
wniosków: 
 

Do 31.05.2013r. 

Sporządzenie raportu z ewaluacji 
wewnętrznej: 
 

Do 14.06.2013r.  

Rozpowszechnianie raportu: 
 

Do 03.07.2013r. 

 
 

III. Prezentacja wyników ewaluacji. 
 
 

1. Zbiorcze opracowanie ankiet ewaluacyjnych dla rodziców, nauczycieli 
i uczniów. 
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OPRACOWANIE 

ANKIETA DLA RODZICÓW 

      Ankieta dla rodziców składała się łącznie z 14 pytań, z czego  

6 spośród nich stanowiły pytania zamknięte, natomiast pozostałe 8 – były 

pytaniami półotwartymi, stwarzającymi respondentom możliwość 

udzielenia swobodnej wypowiedzi. W niektórych pytaniach dopuszczono 

możliwość wyboru kilku odpowiedzi i wówczas taka adnotacja umieszczona 

została bezpośrednio pod pytaniem testowym.  

1. Czy, Państwa zdaniem, rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły? 

 

TAK NIE

 

 

 

 83 respondentów uznało, że rodzice powinni aktywnie włączać się w 

życie szkoły. 

 Przeciwnego zdania było 12 ankietowanych rodziców. 
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2. W jaki sposób angażuje się Pan/Pani w życie klasy/szkoły? 

 

Najchętniej wybierane formy angażowania się rodziców w 

życie szkolne. 

 

 

 41 spośród ankietowanych rodziców nie angażuje się w ogóle  

w życie klasy/szkoły. 

 23 respondentów pomaga w wykonywaniu drobnych prac 

modernizacyjnych. 

 20 rodziców angażuje się w życie szkolne poprzez pracę w Radzie 

Rodziców/Trójce Klasowej. 

 14 respondentów wypełniających ankietę pomaga w organizowaniu 

imprez szkolnych/klasowych. 

 Do innych form angażowania się rodziców w życie szkolne zaliczyć 

należy: 

- uczestnictwo w zebraniach – według 1 rodzica, 

- pomoc przy wykonywaniu plakatu – według 1 rodzica. 
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3. Czy uczestniczyli Państwo w imprezie/wycieczce/spotkaniu  

z terapeutą/wyjściu do kina itp., które zorganizowane były  

z inicjatywy ZSP nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka? 

 

 

 

 

 

 Zdecydowana większość pytanych rodziców – łącznie 77 pytanych 

respondentów - odpowiedziała twierdząco na w/w pytanie. 

 Pozostałe 18 rodziców stwierdziła, że nie uczestniczyli  

w imprezach/wycieczkach/spotkaniu z terapeutą/wyjściu do kina itp. 
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4. Czy uważa Pan/Pani, że liczba imprez/wycieczek 

szkolnych/klasowych organizowanych przy współudziale rodziców 

jest wystarczająca? 

 

 

 

 37 rodziców nie ma zdania na ten temat. 

 Tylu samo respondentów twierdzi, że jest ich zbyt mało. 

 20 rodziców odpowiedziało twierdząco na zadane im pytanie.  

 1 rodzic uznał, że jest ich zbyt dużo. 
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5. Czy są Państwo informowani o terminach wywiadówek klasowych? 

 

 

 

 

 

 

 Tak – odpowiedziało 92 rodziców. 

 Czasami – takiej odpowiedzi udzieliło 3 respondentów. 

 Nigdy – nikt z ankietowanych nie wybrał takiej odpowiedzi. 
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6. W jaki sposób są Państwo informowani o terminach wywiadówek 

klasowych? 

 

Najczęstsze sposoby informowania rodziców o terminach 

wywiadówek. 

 

 92 rodziców przyznało, że informują ich dzieci uczęszczające do ZSP 

nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka. 

 16 jest informowanych przez wychowawców klasy. 

 9 rodziców jest informowana za pomocą kartki informacyjnej  

od wychowawcy klasy z celami wywiadówki. 

 5 respondentów podało inne sposoby informowania ich o terminach 

wywiadówek: 

- 4 uzyskało informację od pedagoga szkolnego, 

- 1 rodzic przeczytał informację zamieszczoną w dzienniczku ucznia. 

- 1 rodzic odpowiedział, że informacja z terminami wywiadówek była 

podawana w trakcie początkowego zebrania z rodzicami. 
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7. Jak ocenia Pani/Pan zebrania z rodzicami, które organizowane  

są w trakcie roku szkolnego? 

 

Subiektywna ocena zebrań z rodzicami, dokonana przez 

rodziców biorących udział w badaniach ankietowych. 

 

 65 rodziców jest zadowolonych z zebrań z rodzicami twierdząc,  

że są one dobrze przygotowane. 

 53 ceni sobie przyjazną atmosferę panującą w trakcie wywiadówek 

klasowych. 

 43 rodziców odpowiedziało, że znane im są cele wywiadówki, które 

jasno precyzuje wychowawca na początku spotkania z rodzicami. 

 34 respondentów jest zadowolona z czasu trwania wywiadówki. 

 5 natomiast uważa, że zebrania z rodzicami są stratą czasu. 

 4 rodziców twierdzi, że wywiadówki trwają zbyt długo. 

 1 rodzic twierdzi, że spotkania z rodzicami trwają zbyt krótko. 
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 Żaden rodzic nie uważa, że wywiadówki prowadzone są w sposób 

chaotyczny i nic z nich nie wynika.  

 1 rodzic sprecyzował inną opinię oceniającą spotkania z rodzicami: 

- „Miłe, konkretne rozmowy. Każdy może wypowiedzieć swoje 

zdanie. Wywiadówki oceniam bardzo pozytywnie.” 

 

8. Czy w trakcie spotkań z wychowawcami w trakcie wywiadówek 

wprowadzone były jakiekolwiek z poniższych form wpływające  

na atrakcyjność tych spotkań? 

Formy wpływające na atrakcyjność spotkań z rodzicami, 

wykorzystywane przez wychowawców w trakcie spotkań z 

rodzicami. 
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 41 rodziców odpowiedziała, że w trakcie zebrań z rodzicami 

rozdawane są ulotki/broszury informacyjne. 

 28 spośród ankietowanych przyznała, że w czasie wywiadówek 

prowadzone są tematy dotyczące pedagogizacji rodziców. 

 18 respondentów odpowiedziało, że wychowawcy wprowadzili  

w trakcie wywiadówek zwyczaj poczęstunku. 

 17 rodziców przyznała, że w czasie zebrań z rodzicami obecny  

był zaproszony gość: specjalista, policjant itp. 

 12 spośród ankietowanych rodziców odpowiedziała, że w trakcie 

wywiadówek ławki ustawione są w sposób inny niż rzędami,  

np. w podkowę. 

 9 respondentów stwierdziła, że wychowawcy wykorzystują w czasie 

zebrań klasowych przygotowaną prezentację lub fragment filmu. 

 Tyle samo respondentów – 9 – twierdzi, że w czasie wywiadówek  

nie są prowadzone żadne formy wpływające na atrakcyjność spotkań 

z rodzicami. 

 

9. Czy według Pani/Pana współpracę rodziców ze szkołą można uznać 

za atrakcyjną? 
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 Raczej tak – odpowiedziało łącznie 46 rodziców. 

 Trudno powiedzieć – taką odpowiedź udzieliło 31 respondentów. 

 Zdecydowanie tak – to odpowiedź 19 spośród 95 rodziców. 

 Zdecydowanie nie – odpowiedział rodzic. 

 Raczej nie – żaden ankietowany rodzic nie udzielił takiej odpowiedzi. 

 

10. Co, według Pańskiej opinii, mogłoby wpłynąć na zwiększenie 

atrakcyjności kontaktów rodziców ze szkołą? 

 

Sposoby wpływające na zwiększenie atrakcyjności 

kontaktów ze szkołą. 

 

 42 rodziców uznało, że sposobem wpływającym na zwiększenie 

atrakcyjności kontaktów ze szkołą będzie spotkanie z zaproszonym 

gościem. 

 36 odpowiedziało, że na atrakcyjność będzie miało wpływ 

organizowanie większej liczby imprez szkolnych angażujących 

rodziców. 

 34 respondentów uznało, że na atrakcyjność wpłynie urozmaicenie 

wywiadówek klasowych. 

 3 rodziców wykorzystało możliwość samodzielnej wypowiedzi: 
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- 1 stwierdził, że atrakcyjność zwiększyłby udział dzieci/uczniów ZSP 

nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w zebraniach, 

- 1 rodzic nie ma zdania na ten temat, 

- 1 respondent stwierdził, że żaden sposób z wymienionych  

nie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności (chociaż jednocześnie  

nie zamieścił żadnej własnej propozycji w związku z w/w tematem). 

 

11. Czy atrakcje zawarte na stronie internetowej szkoły uważa 

Pani/Pan za atrakcyjne i cenne źródło informacji? 

 

 

 

 

 85 ankietowanych rodziców stwierdziła, że tak. 

 6 odpowiedziało, że nie, gdyż nie korzystają z tej strony. 

 4 rodziców uznało, że strona szkoły nie jest atrakcyjna. 
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12.  W których z poniżej wymienionych formach aktywności 

nawiązaliby Państwo współpracę ze środowiskiem szkolnym? 

 

Formy aktywności, w które chętnie zaangażowali się rodzice 

w ramach współpracy ze środowiskiem szkolnym. 

 

 

 

 56 rodziców przybyłaby na spotkanie z zaproszonym gościem. 

 27 respondentów pomogłaby w wykonaniu drobnych prac 

użytkowych na rzecz klasy/szkoły. 

 17 respondentów pracując nad modernizacją programów 

regulujących pracę szkoły. 

 13 angażując się w prace w Trójce Klasowej/Radzie Rodziców. 

 3 rodziców w ogóle nie zaangażowałaby się we współpracę  

ze środowiskiem szkolnym.  
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13. Czy istnieją jakieś powody, dla których nie kontaktują  

się Państwo ze szkołą? 

 

Powody, dla których rodzice nie korzystają z możliwości 

kontaktowania się ze szkołą. 

 

 

 

 

 

 80 przyznało, że nie ma takich powodów, gdyż regularnie kontaktują 

się ze szkołą. 

 Według 13 rodziców zebrania odbywają się w nieodpowiednich 

godzinach. 

  2 respondentów uznało spotkania z rodzicami za nieatrakcyjne. 

 2 rodziców uważa, że nie ma takiej potrzeby. 
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14. Czy według Pana/Pani istnieje współzależność między 

atrakcyjnością kontaktów ze szkołą a aktywnością współdziałania  

ze środowiskiem szkolnym? 

 

 

TAK NIE

 

 

 Zdecydowana większość ankietowanych rodziców – 78 - uznała, 

że tak. 

 16 rodziców odpowiedziała, że nie.  

 

OPRACOWANIE 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI 

      Ankieta dla nauczycieli składała się z 13 pytań, z czego 7 z nich 

stanowiły pytania zamknięte, natomiast pozostałe 6 – to pytania 

półotwarte. Ankieta miała charakter anonimowy i podobnie jak ankiety  

dla rodziców i uczniów – podlegały analizie zbiorczej. Wypełniono 34 

ankiety, z czego jedną odrzucono ze względu na brak kompletności 

wypowiedzi. 
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1. Czy Pani/Pana zdaniem rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły? 
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Tak Nie

 

 

 Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, że tak. 

 

2. Czy Pani/Pana zdaniem uczniowie powinni angażować się w życie 

szkoły? 
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 Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, że tak. 
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3. W jaki sposób angażuje się Pan/Pani w życie szkoły/klasy? 
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a. 28 respondentów angażuje się w życie szkoły/klasy poprzez 
organizowanie imprez szkolnych/klasowych. 

b. 9 nauczycieli pomaga w wykonaniu drobnych prac 
modernizacyjnych. 

c. 8 ankietowanych nauczycieli angażuje się w życie szkolne poprzez: 

-  prowadzenie koła rozwijającego zainteresowania 

- proces rekrutacji, drzwi otwarte, wycieczki 

- dekorując klasę/pracownię 

- fundowanie nagród, ponadklasowe konkursy, specjalne pochwały 
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4. Czy Pani/Pana zdaniem rodzice są zainteresowani tym, co się dzieje 
w szkole? 
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a. 1 nauczyciel odpowiedział – zdecydowanie tak 

b. 17 nauczycieli odpowiedziało, że raczej tak. 

c. 9 ankietowanych stwierdziło – trudno powiedzieć. 

d. Według 6 badanych – raczej nie. 

e. Żaden nauczyciel nie zaznaczył odpowiedzi – zdecydowanie nie.  
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5.Czy organizuje Pani/Pan imprezy/wycieczki/spotkania  

z terapeutą/wyjścia do kina itp.? 
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a. Większość nauczycieli – 29 -  organizuje różne imprezy szkolne  

i pozaszkolne. 

b. 4 ankietowanych nie jest organizatorami żadnych imprez/wyjazdów 

itp. 

6. Czy uważa Pani/Pan, że liczba imprez/wycieczek 

szkolnych/klasowych organizowanych przy współudziale rodziców 

jest wystarczająca? 
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a. Zdecydowanie tak – nie odpowiedział żaden nauczyciel. 

b. Według 4 badanych – raczej tak. 

c. 10 ankietowanych zaznaczyło odpowiedź – trudno powiedzieć. 

d. 15 nauczycieli uważa, że raczej nie. 

e. 4 nauczycieli twierdzi, że liczba organizowanych wycieczek nie jest 

zdecydowanie wystarczająca.  

 

 

7. Jak układają się Pani/Pana kontakty z rodzicami? 
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a. Zadowolonych z kontaktu z rodzicami jest łącznie 26 nauczycieli. 

b. Żaden nauczyciel nie unika kontaktów z rodzicami. 

c. 7 ankietowanych nie zadawalają obecne kontakty z rodzicami. 
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8. W jaki sposób informuje/informowała(a) Pani/Pan rodziców  

o terminach wywiadówek klasowych? 

Najpopularniejsze sposoby informowania rodziców o 
terminach wywiadówek klasowych. 
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a. 19 nauczycieli podaje uczniom informację do dzienniczka/zeszytu 

itp. 

b. 13 nauczycieli przekazuje taką informacje ustnie. 

c. 4 spośród ankietowanych przekazuje uczniom kartkę informacyjną  

z celami wywiadówki.  

d. 13 respondentów wybiera inną możliwość informowania rodziców  

o terminach wywiadówek: 

- telefonicznie 

  - sms do rodziców z terminem wywiadówki 
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9. W jaki sposób Pani/Pana zdaniem uczniowie najchętniej angażują się 

w życie szkoły/klasy? 
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a. Według 25 nauczycieli uczniowie angażują się w organizowanie 

imprez szkolnych/klasowych. 

b. 15 nauczycieli odpowiedziało, że uczniowie angażują się głównie  

w pracę w Samorządzie Uczniowskim/Trójce Klasowej. 

c. 11 respondentów odpowiedziało, że uczniowie angażują  

się  wykonując pomoce dydaktyczne, wykorzystywane w trakcie 

zajęć edukacyjnych. 

d. 14 ankietowanych uznało, że poprzez uczestnictwo w zajęciach 

rozwijających uzdolnienia. 

e. Żaden nauczyciel nie wymienił innych form, w które angażują  

się uczniowie. 
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10. W jaki sposób stara się/starał(a) się Pan/Pani uatrakcyjnić 

spotkanie z rodzicami? 

Sposoby na podniesienie atrakcyjności spotkań z rodzicami. 
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a. 6 badanych ustawia ławki w sposób inny niż rzędami. 

b. 13 ankietowanych prowadzi tematy związane z pedagogizacją 

rodziców. 

c. 7 nauczycieli wprowadziło poczęstunek jako element urozmaicający 

spotkania z rodzicami. 

d. Najwięcej nauczycieli – łącznie 17 – rozdaje uczniom ulotki 

informacyjne/broszury. 

e. 5 nauczycieli wykorzystuje prezentację multimedialną/fragment 

filmu w czasie tych spotkań. 

f. 5 ankietowanych zaprosiło na spotkanie z rodzicami 

specjalistę/policjanta itp. 

g. 5 respondentów wykorzystuje także inne sposoby podnoszące 

atrakcyjność spotkań z rodzicami, takie jak: 
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- wspólna wycieczka, wyjście do kina, wyjście do teatru 

- indywidualna rozmowa 

 

11. Co, według Pani/Pana opinii, mogłoby wpłynąć na zwiększenie 

atrakcyjności kontaktów rodziców ze szkołą? 

 

Formy wpływające na podniesienie atrakcyjności kontaktów 
ze szkołą. 
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a. 20 nauczycieli opowiedziało się za zwiększeniem liczby imprez 

szkolnych angażujących rodziców. 

b. 12 odpowiedziało, że na zwiększenie atrakcyjności kontaktów  

z rodzicem wpłynie  wprowadzenie częstszych spotkań  

z zaproszonym gościem. 

c. 9 respondentów stwierdziło, że należy w tym celu uatrakcyjnić 

wywiadówki klasowe.  
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d. Według 15 nauczycieli założenie skrzynki kontaktowej, do której 

rodzice wrzucaliby informacje, na przykład dotyczące swoich 

oczekiwań względem szkoły itp. 

e. Żaden nauczyciel nie podał innych form podnoszących atrakcyjność. 

 

 

12. Jak często rodzice kontaktują się z Panią/Panem z własnej 

inicjatywy? 

 

Częstotliwość spotkań z rodzicami. 
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a. Często – 7 respondentów. 

b. Czasami – odpowiedziało łącznie 22 nauczycieli. 

c. 4 odpowiedziało – nigdy. 
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13. Czy według Pani/Pana istnieje współzależność między 

atrakcyjnością kontaktów ze szkołą a aktywnym współdziałaniem  

ze środowiskiem szkolnym? 
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 30 nauczycieli dostrzega taką współzależność. 

 Według 3 nauczycieli taka współzależność nie istnieje. 

 

OPRACOWANIE 

ANKIETA DLA UCZNIÓW 

 

      Ankieta dla uczniów składała się łącznie z 12 pytań, z czego 

połowę z nich stanowiły pytania półotwarte,  a drugą połowę – pytania 

zamknięte. Żadna ankieta nie została odrzucona ze względu  

na niekompletność udzielania odpowiedzi. Łącznie poddano analizie 

100 ankiet wypełnionych przez uczniów klas biorących udział  

w badaniach ewaluacji wewnętrznej. 

 

 

 

 

 



 33 

1. Czy uczniowie powinni angażować się w życie szkoły? 

TAK NIE

 

 87 uczniów odpowiedziało, że tak. 

 Pozostałe 13 osób stwierdziło, że nie. 

 

2. Czy angażujesz się w życie szkoły/klasy poprzez uczestniczenie  

w niżej wymienionych formach? 

 

Najchętniej wybierane formy angażowania się ucznia  

w życie szkolne. 
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 32 ankietowanych uczniów angażuje się w organizowanie imprez 

szkolnych/klasowych. 

 26 uczniów wykonuje pomoce dydaktyczne, wykorzystywane  

w trakcie zajęć edukacyjnych. 

 19 uczniów uczestniczy w zajęciach rozwijających uzdolnienia. 

 18 respondentów nie angażuje się w ogóle w życie szkoły/klasy. 

 13 udziela się w pracę na rzecz Samorządu Uczniowskiego/Trójki 

Klasowej 

 5 uczniów wybrało możliwość samodzielnej wypowiedzi: 

- 2 spośród ankietowanych angażuje się w działalność PCK, 

- 1 reprezentuje szkołę w różnych uroczystościach, 

- 2 stroi choinkę. 

 

 

3. Czy uczestniczyliście w imprezie/wycieczce/wyjściu do kina itp., 

które zorganizowane były z inicjatywy ZSP nr 1 im. Stanisława 

Mikołajczyka? 

 

 

 

 



 35 

 

 88 uczniów odpowiedziało, że tak. 

 12 stwierdziło, że nie. 

 

4.Czy uważacie, że liczba imprez/wycieczek szkolnych/klasowych 

organizowanych z inicjatywy ZSP nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka 

jest wystarczająca? 

 

 

 

 43 uczniów uważa, że zdecydowanie nie. 

 27 odpowiedziało, że raczej nie. 

 Według 16 – trudno powiedzieć. 

 12 uczniów odpowiedziało – raczej tak. 

 Zdecydowanie tak – stwierdziło 2 respondentów. 

 

 

 

 



 36 

5. Czy informujesz rodziców o terminach wywiadówek? 

 

 

 

 60 uczniów odpowiedziało, że zawsze. 

 22 stwierdziło, że zazwyczaj. 

 13 uczniów informuje rodziców o terminie wywiadówek czasami. 

 5 ankietowanych odpowiedziało, że nigdy.  
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6. Czy w trakcie spotkań z wychowawcą wprowadzone były 

jakiekolwiek z poniższych form wpływające na atrakcyjność tych 

spotkań? 

 

Najczęściej wykorzystywane przez wychowawców formy 

wpływające na atrakcyjność tych spotkań. 
 

 

 59 uczniów odpowiedziało, że wychowawcy prowadzą tematy 

dotyczące problemów wychowawczych. 

 16 odpowiedziało, że w trakcie spotkań z wychowawcą uczestniczył 

zaproszony gość, np. policjant, terapeuta itp. 

 15 ankietowanych uczniów odpowiedziało, że wychowawca rozdawał 

ulotki informacyjne. 

 Według 15 respondentów w czasie spotkania z wychowawcą 

wprowadzony był poczęstunek. 

 10 osób odpowiedziało, że ławki ustawione są w sposób inny  

niż rzędami. 
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 Również 10 uczniów stwierdziło, że wychowawcy wykorzystują  

w trakcie lekcji wychowawczej prezentację multimedialną/fragment 

filmu. 

 Według 7 uczniów wychowawcy nie wykorzystują żadnych form, 

które wpływają na  atrakcyjność tych spotkań.  

 

7. Czy według Ciebie współpracę ze szkołą można uznać  

za atrakcyjną? 
 

 

 

 82 uczniów stwierdziło, że tak. 

 18 spośród ankietowanych uznało, że nie, z czego tylko 5 uczniów 

uzasadniło swoją odpowiedź; 

- 3 ankietowanych stwierdziło, że szkoła w ogóle nie jest 

przygotowana na otwieranie nowych kierunków, szkoła  

nie przygotowuje do egzaminów zawodowych a niektóre osoby  

z grona pedagogicznego nie są wyrozumiałe. 

- 1 osoba uznała, że w ogóle nie ma współpracy ze szkołą. 

- 1 respondent odpowiedział – trudno powiedzieć. 
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8. Co, według Twojej opinii, mogłoby wpłynąć na zwiększenie 

atrakcyjności kontaktów ze szkołą? 

 

Przykłady oddziaływań wpływających na zwiększenie 

atrakcyjności kontaktów ze szkołą. 

 

 

 Według 77 uczniów na zwiększenie atrakcyjności kontaktów  

ze szkołą wpłynie organizowanie większej ilości szkolnych imprez. 

 52 ankietowanych uznało, że będzie to uatrakcyjnienie godzin 

wychowawczych. 

 43 respondentów opowiedziało się za wprowadzeniem częstszych 

spotkań z zaproszonym gościem. 

 4 osoby stwierdziły, że zwiększenie atrakcyjności nastąpi  

w momencie organizowania wycieczek/wyjść z udziałem wszystkich 

klas. 
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9. Czy informacje na stronie internetowej strony uważasz  

za atrakcyjne i cenne źródło informacji? 

 

 

 Według 77 uczniów – tak. 

 23 ankietowane osoby odpowiedziały, że nie. 16 spośród nich 

argumentowali swoją odpowiedź: 

- 8 w ogóle nie odwiedza tej strony, 

- 5 uczniów uważa tę stronę za mało atrakcyjną, 

- 2 osoby twierdzą, że informacje nie są umieszczane na stronie  

na bieżąco, 

- 1 odpowiedziała, że brakuje na niej aktualnych wydarzeń 

sportowych. 
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10. W których z poniżej wymienionych formach aktywności 

nawiązałbyś/nawiązałabyś współpracę ze środowiskiem szkolnym? 

 

 

 

 

 Większa część ankietowanych osób – 66 – opowiedziała się  

za wykonaniem drobnych prac użytkowych. 

 32 uczniów wyraziło chęć udziału w spotkaniu z zaproszonym 

gościem. 

 28 badanych stwierdziło, że nawiązaliby taką współpracę poprzez 

pracę w Samorządzie uczniowskim/Trójce Klasowej. 

 8 uczniów w ogóle nie nawiązałby współpracy. 

 6 badanych opowiedziało się za pracą nad modernizacją programów 

regulujących działalność szkoły. 
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11. Czy szkoła spełnia oczekiwania w zakresie atrakcyjności 

proponowanych Tobie form? 

 

 

 

 42 badanych odpowiedziało – trudno powiedzieć. 

 29 – raczej tak. 

 13 – zdecydowanie nie. 

 10 – raczej nie. 

 Szkoła zdecydowanie spełnia oczekiwania w zakresie atrakcyjności 

dla 6 uczniów. 
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12. Czy według Ciebie istnieje współzależność między 

atrakcyjnością kontaktów ze szkołą a aktywnością współdziałania  

ze środowiskiem szkolnym? 

 

 

 70 ankietowanych dostrzega taką współzależność. 

 Dla 30 uczniów taka współzależność nie istnieje.  

 
 
 

2. Analiza dokumentów szkolnych.   

   

      Analiza dokumentacji szkolnej potwierdza, że rodzice są zachęcani  

do podejmowania czynnego udziału w proponowanych im formach 

aktywności i aktywizowani do realizacji wspólnych działań. Jednocześnie 

dokumenty regulujące pracę szkoły mają na celu wzmacnianie 

pozytywnych, partnerskich relacji na linii: nauczyciel – rodzic – szkoła.  

      Statut  Szkoły informuje,  że rodzice są uprawnieni do podejmowania 

decyzji w sprawach dotyczących edukacji swoich dzieci, kształcących się  

w ZSP nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka. 
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   Szkolny  Program Wychowawczy, a także Regulamin Rady Rodziców 

podkreślają zasadniczą rolę rodzica w procesie edukacji i wychowania.     

Analiza dzienników lekcyjnych oraz dokonanych tam wpisów potwierdza  

kontakty nauczycieli z rodzicami. Listy obecności rodziców wskazują,  

że w większości przypadków połowa z nich regularnie uczestniczy  

w zebraniach, aczkolwiek zdarzają się sytuacje,  które dowodzą tego,  

iż niektórzy rodzice bardzo rzadko lub nigdy nie uczestniczą w spotkaniach 

z wychowawcą.  Należy jednak podkreślić, że wszyscy wychowawcy 

analizowanych klas kontaktują się z rodzicami uczniów indywidualnie  

i telefonicznie. 

 

Program Wychowawczy: 

 

a) program wychowawczy  podkreśla, że dla realizacji tego programu 

niezbędny jest wspólny front działań całej społeczności szkolnej, 

którą stanowią uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, którzy 

współdziałają w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku  

w podejmowaniu wyznaczonych zadań.    

b) informuje, że szkoła robi wszystko, aby każdy uczeń  był jak 

najlepiej wykształcony i przygotowany do życia. 

c) podkreśla we współpracy z rodzicami: 

- że rodzice są regularnie powiadamiani o wynikach w nauce, 

zachowaniu i absencji swoich dzieci, 

- przekonuje rodziców o tworzeniu klimatu wzajemnego zaufania 

oraz o potrzebie uczciwego i rzetelnego informowania 

wychowawców o problemach wychowawczych, stanie zdrowia 

dziecka i przyczynach nieobecności na zajęciach, 

- przekonuje do spotkań z dyrekcją szkoły, wychowawcami  

i pozostałymi nauczycielami. 

d) informuje, że rodzice jako współtwórcy szkoły, powinni: 

- brać aktywny udział w pracach nad tworzeniem podstawowych 

dokumentów regulujących funkcjonowanie szkoły, 
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- Rada Rodziców powinna pomagać w organizowaniu imprez 

uczniowskich, 

e) zachęca do spotkań z pedagogiem szkolnym, przez co rodzic może 

liczyć na fachowe doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu trudnych 

problemów. 

f) szkoła  realizuje zajęcia pozalekcyjne poprzez działalność szkolnych 

kół zainteresowań oraz bogatą ofertę imprez. 

g) powodzenie w realizacji programu wychowawczego jest w dużym 

stopniu uwarunkowane współpracą ze środowiskiem lokalnym, która 

w znaczącym stopniu wpływa na osobowość ucznia. Wspierając 

działania dydaktyczno-wychowawcze Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie 

współdziała z wieloma instytucjami i organizacjami. 

 

Regulamin Rady Rodziców 

 

Regulamin Rady Rodziców podkreśla, że: 

a) Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu 

jednolitego oddziaływania na młodzież przez rodzinę i szkołę  

w procesie nauczania, opieki i wychowania. 

b) współdziałanie rodziców w życiu szkoły powinno przyczynić się  

do podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów 

wychowawczych i zaspokajania potrzeb opiekuńczych ich dzieci. 

c) zadaniem Rady Rodziców jest pobudzanie i organizowanie form 

aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów  

i zadań szkoły. 

d)  zadaniem Rady Rodziców jest udzielanie pomocy w pracy 

uczniowskich kół i zespołów zainteresowań. 

e) zadaniem Rady Rodziców jest rozwijanie, przy pomocy nauczycieli 

i innych specjalistów, poradnictwa wychowawczego dla rodziców. 
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f) zadaniem Rady Rodziców jest branie udziału w organizowaniu 

działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej 

uczniów. 

 

Protokół Rady Rodziców 

 

     Protokół Rady Rodziców potwierdza regularność kontaktów z 

rodzicami. Po każdym spotkaniu sporządzany jest raport z przebiegu 

zebrania wraz z listą obecnych osób. 

Analiza treści protokołu potwierdza, że rodzice w toku zebrań uzyskują 

różne informacje dotyczące funkcjonowania szkoły oraz decydują  

w sprawie: 

a) uchwalania szkolnego programu profilaktycznego i wychowawczego, 

b) wyboru nadzoru pedagogicznego, 

c) sporządzenia i zatwierdzenia Planu Rady Rodziców, 

d) zatwierdzenia planu finansowego szkoły, 

e) zakupu pomocy dydaktycznych, nagród,  

f) rozpatrywania zapomóg,  

g) zatwierdzania różnych rachunków,  

h) organizowania Dni Otwartych itp. 

 

 

Statut Szkoły 

 

a) informuje, że szkoła w zakresie działań kształcących, 

wychowawczych i opiekuńczych współpracuje z rodzicami. 

b) podkreśla, że Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski  

i Rada Rodziców współpracują ze sobą na zasadach 

demokratycznego, partnerskiego współdziałania  

i podejmują decyzje w granicach swoich kompetencji. 

c) informuje, że zadania wychowawcy obejmują współdziałanie  

z rodzicami.   



 47 

d) precyzuje kompetencje i zadania działalności Rady Rodziców. 

e) w zadaniach nauczyciela jest mowa o utrzymywaniu kontaktów  

z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) i współdziałaniem z nimi. 

f) zachęca rodziców do zapoznania się z takimi dokumentami 

szkolnymi jak: Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym  Systemem 

Oceniania, Programem Wychowawczym  

i Profilaktycznym. 

g) podkreśla możliwość uzyskiwania pełnej informacji na temat 

swojego dziecka/podopiecznego, jego zachowania, postępów  

i przyczyn trudności w nauce. 

 
3. Analiza wywiadu. 

 

1. W jaki sposób, Pani zdaniem, można uatrakcyjnić zebrania  

z rodzicami? 

Odpowiedź: Należałoby w programie zebrania przewidzieć czas  

na „edukację” rodziców, proponując wykład (pogadankę) dotyczącą 

radzenia sobie z konkretnymi problemami wychowawczymi, jakie 

występują na linii: rodzic – uczeń – szkoła. Zorganizowanie zebrania 

przy współudziale rodziców i uczniów. 

2. Jakie korzyści dla szkoły przynosi współpraca z rodzicami? 

Odpowiedź: Korzyści dla szkoły to przede wszystkim: 

- lepsze rozwiązywanie problemów z uczniami, a co za tym idzie 

mniejszy odsetek uczniów opuszczających przedwcześnie szkołę, 

- większe zaangażowanie się rodziców w życie szkoły (imprezy klasowe, 

szkolne wycieczki), 

- skuteczniejsza promocja szkoły w środowisku zamieszkania danego 

rodzica. 
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3. Czy jest Pani zadowolona z dotychczasowej współpracy  

z rodzicami? 

Odpowiedź: Obecną współpracę oceniam na dostateczny i nie jestem 

z niej zadowolona.  

4. Czy rodzice powinni aktywnie współdziałać ze środowiskiem 

szkolnym? Jeśli tak, to w które obszary działalności szkolnej 

mogliby się zaangażować? 

Odpowiedź: Dla szkoły byłoby lepiej, aby ta współpraca była 

intensywniejsza i to w każdym obszarze: 

- zainteresowanie procesem dydaktycznym i wynikami ucznia, 

- zainteresowanie pracą wychowawczą, 

- zainteresowanie działalnością szkoły w środowisku lokalnym, 

- zainteresowanie problemami finansowymi i organizacyjnymi szkoły. 

5.  Czy rodzice są zapraszani na uroczystości szkolne i chętnie  

z tych zaproszeń korzystają? 

Odpowiedź: Na ogólnoszkolne uroczystości i imprezy szkolne 

zapraszana jest Rada Rodziców szkoły, ale zazwyczaj uczestniczy  

w nich reprezentacja 3 – 4 członków prezydium Rady Rodziców. 

6. Proszę podać propozycje mające wpływ na podniesienie 

atrakcyjności kontaktów szkoły z rodzicami. 

Odpowiedź: Myślę, że dla rodziców kontakty ze szkołą byłyby bardziej 

atrakcyjne, gdyby mogli czuć się ważniejsi, tzn. gdyby mogli 

współuczestniczyć w różnych działaniach (festiwalach, zabawach), 

służących do pozyskania środków na konkretny cel. Tymczasem nawet 

gdy przychodzą na studniówkę, to siedzą z boku, odizolowani od grona 

pedagogicznego, co też zapewne nie służy wykształceniu dobrego 

wizerunku „o nas” w ich oczach. Myślę, że wielu z nich ma konkretne 
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problemy z dziećmi w okresie dojrzewania i powinniśmy częściej starać 

się, aby pomóc im je rozwiązać, na przykład poprzez ciekawe prelekcje 

na zebraniach, między innymi ze specjalistami. Sądzę też,  

że wychowawcy zbyt rzadko korzystają z pomocy rodziców, na przykład 

na zwykłych wycieczkach czy zabawach klasowych.  

VI. Wnioski i rekomendacje 

 

1. Wnioski z badań wynikające ze zgromadzonych informacji. 

Odpowiedzi na pytania kluczowe: 

 w jakim stopniu współdziałanie ze środowiskiem szkolnym jest 

atrakcyjne dla rodziców i uczniów? 

Współdziałanie ze środowiskiem szkolnym jest atrakcyjne  

dla zdecydowanej większości uczniów. Tylko 18% spośród badanych 

nie utożsamia współpracy ze szkołą z atrakcyjnością. Odmiennie  

tę kwestię spostrzegają rodzice – współdziałanie ze środowiskiem 

szkolnym jest zdecydowanie atrakcyjne tylko dla 20% respondentów, 

natomiast aż 33% spośród ankietowanych nie potrafiło precyzyjnie 

określić, czy obecny stan współdziałania można utożsamiać  

z atrakcyjnością.  

 jaka istnieje współzależność pomiędzy atrakcyjnością kontaktów 

rodziców, uczniów i nauczycieli ze szkołą a ich aktywnym 

współdziałaniem ze środowiskiem szkolnym? 

Wszystkie ankietowane grupy zauważyły współzależność między 

poziomem atrakcyjności kontaktów z rodzicami, nauczycielami  

i uczniami a aktywnością współdziałania ze środowiskiem szkolnym. 

Twierdzi w ten sposób zdecydowana większość: 

a.  rodziców – łącznie 82%, tylko 18% wyraziła odmienne zdanie,  

b. uczniów – łącznie 70%, w przeciwieństwie do 30% pozostałej 

populacji uczniowskiej,   

c. nauczycieli – łącznie 30 osób, natomiast 3  pedagogów  

nie zauważyła takiej współzależności. 
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 czy rodzice są usatysfakcjonowani z wywiadówek klasowych,  

ze względu na  sposób informowania o terminach spotkań  

z wychowawcą i wykorzystywanie form podnoszących  

ich atrakcyjność? 

 68% spośród rodziców uczestniczących w badaniach 

ewaluacyjnych wyraziło swoje zadowolenie ze spotkań  

z wychowawcami, ceniąc ich dobre przygotowanie. Wielu 

respondentów – 56% -  doceniło także przyjazną atmosferę 

panującą w czasie wywiadówek. 45% rodziców znane są 

cele zaplanowanych wywiadówek, które są sprecyzowane 

przez wychowawcę na początku każdego spotkania. 

Natomiast mniejsza połowa rodziców – łącznie 36% - 

wyraziła swoje zadowolenie z czasu trwania spotkań  

z wychowawcą.  

 97% rodziców twierdzi, że zawsze są informowani  

o terminach zaplanowanych wywiadówek i takie informacje 

uzyskują od dziecka uczęszczającego do ZSP nr 1 im. 

Stanisława Mikołajczyka.  

 do form wpływających na uatrakcyjnienie wywiadówek 

wykorzystywanych najczęściej przez wychowawców należy 

przede wszystkim rozdawanie ulotek 

informacyjnych/broszur – za czym opowiedziało się łącznie 

43% spośród rodziców uczestniczących w badaniach 

ewaluacyjnych. 29% respondentów potwierdziło,  

że w trakcie spotkań z wychowawcą prowadzone są tematy 

związane z pedagogizacją rodziców. Trzecią, najbardziej 

popularną formą wpływającą na uatrakcyjnienie 

wywiadówek przez wychowawców jest poczęstunek, który 

miało możliwość skosztowania 19% rodziców 

uczestniczących w badaniu ewaluacyjnym.   

 jakie formy współdziałania ze szkołą są dla uczniów najbardziej 

atrakcyjne? 
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 uczniowie najczęściej angażują się w organizowanie imprez 

szkolnych/klasowych. Zdecydowana większość uczniów – 

łącznie 77% populacji uczniowskiej poddanej badaniom 

twierdzi jednak, że szkoła powinna organizować 

zdecydowanie większą liczbę szkolnych imprez. 

 52% respondentów twierdzi, że należy uatrakcyjnić godziny 

wychowawcze. 

 natomiast 43% młodzieży opowiedziała się za częstszymi 

spotkaniami z zaproszonymi gośćmi. 

 Większość ankietowanej młodzieży – 77% - ceni sobie 

informacje zawarte na stronie internetowej szkoły, 

uważając ją za atrakcyjne źródło informacji. 

 

2. Rekomendacje, czyli propozycje działań, które mogą zmienić stan 

rzeczy na korzystniejszy. 

 

Analizując szczegółowo zgromadzony materiał badawczy można 

stwierdzić, że podstawą programu naprawczego mogą być następujące 

działania: 

 zwiększenie liczby imprez/wycieczek szkolnych/klasowych 

organizowanych z inicjatywy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 

im. Stanisława Mikołajczyka – również tych integrujących 

nauczycieli, rodziców i uczniów, 

 staranie się o urozmaicenie godzin wychowawczych, na przykład 

poprzez częstsze wykorzystywanie przygotowanych prezentacji 

multimedialnych, fragmentów filmów o tematyce wychowawczej 

jako elementu będącego pretekstem do dyskusji itp., 

 rozbudzanie w rodzicach chęci do aktywniejszego zaangażowania się 

w organizowanie i uczestniczenia w imprezach i uroczystościach 

szkolnych, 

 korzystanie z różnych form podnoszących atrakcyjność wywiadówek, 

na przykład poprzez ustawienie ławek w sposób inny niż rzędami, 
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zadbanie na początku roku szkolnego o to, by rodzice wzajemnie się 

poznali, co sprzyja ich integracji, staranne planowanie zebrania – 

unikając improwizowania itp.,  

 zapraszanie do szkoły osób spoza środowiska szkolnego, które 

wpłyną na atrakcyjność kontaktów nauczycieli z rodzicami  

oraz uczniami, 

 prowadzenie pedagogizacji rodziców przez pedagoga szkolnego, 

 zwiększenie częstotliwości zapraszania rodziców do współpracy, 

 aktywizowanie rodziców do udziału w wywiadówkach klasowych, 

 staranie się o bieżące uzupełnianie oficjalnej strony internetowej 

szkoły, 

 zadbanie o wyróżnienie rodziców najbardziej zaangażowanych  

w działalność szkolną, na przykład poprzez wręczenie listu 

gratulacyjnego (lub za pomocą innej formy), 

 częściej angażować wszystkich przedstawicieli tworzących Radę 

Rodziców do uczestnictwa w uroczystościach szkolnych, 

 regularnie odnotowywać daty spotkań indywidualnych z rodzicami,  

 zwiększenie liczby wycieczek klasowych i odnotowywanie tego faktu 

w dzienniku lekcyjnym, 

 dbanie o integrację z rodzicami uczestniczącymi w określonych 

uroczystościach szkolnych, na przykład w trakcie studniówki, 

 wykorzystać pomoc uczniów i rodziców przy wykonywaniu drobnych 

prac modernizacyjnych, zgodnie z deklaracją, którą grupy  

te zamieściły w ankietach, 

 starać się wprowadzić do spotkań z rodzicami poczęstunek. 

 

 

3. Formy upowszechnienia raportu. 

 nauczycielom: w trakcie posiedzenia Rady Pedagogicznej  

w dniu 5 lipca 2013r., 

 uczniom: zapoznanie uczniów z wynikami pracy ewaluacyjnej 

w czasie lekcji wychowawczej, 
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 rodzicom: rozpowszechnienie wyników badań ewaluacyjnych  

w czasie pierwszego spotkania z rodzicami we wrześniu 

2013r., 

 wszystkim zainteresowanym tematyką badań ewaluacyjnych: 

na stronie internetowej szkoły. 

 

v. Załączniki 

 

a. Arkusze ankiet dla rodziców, nauczycieli i uczniów. 

 

b. Kwestionariusz wywiadu z dyrektorem szkoły. 

 

 

Podsumowanie 

 

      Dziękujemy za wsparcie i okazaną pomoc przy realizacji założonych 

celów ewaluacji wewnętrznej. W wyniku przeprowadzonych badań można 

stwierdzić, że kontakty ze szkołą dla większości osób biorących udział  

w badaniu są atrakcyjne. Mamy nadzieję, że proponowany plan naprawczy 

w zadawalającym stopniu przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności 

kontaktów naszych – nauczycieli, rodziców i uczniów ze środowiskiem 

szkolnym. 

 

 

 Zespół do spraw ewaluacji: 

 

Joanna Górzyńska 

Małgorzata Kaszyńska 
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Kwestionariusz wywiadu z dyrektorem szkoły 
 

 

1. W jaki sposób, Pani zdaniem, można uatrakcyjnić zebrania 

z rodzicami? 

2. Jakie korzyści dla szkoły przynosi współpraca z rodzicami? 

3. Czy jest Pani zadowolona z dotychczasowej współpracy  

z rodzicami? 

4. Czy rodzice powinni aktywnie współdziałać ze środowiskiem 

szkolnym?         Jeśli tak, to w które obszary działalności szkolnej 

mogliby się   zaangażować? 

5. Czy rodzice są zapraszani na uroczystości szkolne i chętnie  

z tych zaproszeń korzystają? 

6. Proszę podać propozycje mające wpływ na podniesienie 

atrakcyjności    kontaktów szkoły z rodzicami. 

 

 


