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1. Wstęp 

a. Autor raportu: Jarosław Dywizjusz 

b. Adresaci: 

• Dyrekcja szkoły 

       • Rada Pedagogiczna 

                                                                       • Rodzice 

                                                                       • Uczniowie 

c. Sposób prezentacji raportu: posiedzenie Rady 

Pedagogicznej, strona internetowa szkoły 

d. Data sporządzenia raportu: sierpień 2014 r. 

e. Realizatorzy badań: 

Anna Legan 

Małgorzata Skoczylas 

Mirosława Nowakowska 

 

 

2. Przedmiot ewaluacji  
- czy w szkole pozyskuje się i wykorzystuje opinie rodziców na temat pracy szkoły 

- czy w szkole współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci 

- czy rodzice współpracują w sprawach szkoły i czy uczestniczą w podejmowanych decyzjach 

- czy w szkole są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły 

 

 

3. Cele ewaluacji 

 

-  pozyskanie informacji na temat aktywności rodziców w życiu szkoły, czy są partnerami 

szkoły 

 

4. Kryteria ewaluacji 

 

1) Użyteczność – wykorzystanie informacji do planowania pracy dydaktyczno-

wychowawczej 

2) Skuteczność – podniesienie skuteczności działań wychowawczych 

3) Zgodność i dostępność 

 

5. Opis zastosowanej metodologii oraz źródeł informacji wykorzystanych w badaniach 

 



Do zebrania danych posłużyły: 

- kwestionariusz ankiet dla nauczycieli  

- kwestionariusz ankiet dla rodziców 

- informacje uzyskane od Dyrekcji Szkoły, Rady Rodziców 

- dane uzyskane od pedagoga szkolnego 

- analiza dokumentacji szkolnej 

 

6. Opis grupy badawczej 

 

W badaniach wzięli udział: 

a.  nauczyciele  – 30 osób 

b.  120 rodziców 

 

 

 

7. Analiza materiału badawczego 

W ramach ewaluacji wewnętrznej w naszej szkole w marcu/kwietniu została 

przeprowadzona wśród nauczycieli i rodziców  ankieta mająca na celu zbadania udziału 

rodziców w życiu szkoły.  

 

          W ramach ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum nr 2 w Szczecinku na przełomie marca 

i kwietnia przeprowadzona została wśród rodziców ankieta mająca na celu zebranie opinii 

rodziców na temat realizacji wymagania nr.9-„Rodzice są partnerami szkoły”. Opinie te 

będą wykorzystane w ewaluacji naszych działań w tym zakresie .Ankieta była anonimowa.  

Do badania rodziców przygotowano175 ankiet, w badaniu wzięło udział 120 rodziców. 

Ankieta zawierała 11 pytań ,w tym 8 zamkniętych,3 otwarte. 

Zadania zamknięte:1,2,5,6,7,8,9,10 

Zadania otwarte: 3,4,11 

 

W celu  zbadania opinii rodziców przeanalizowane zostały pytania nr: 1,2,5,6 
Skala:  

a – zdecydowanie tak 

b – raczej tak 

c – raczej nie 

d –zdecydowanie nie 

 

Pytanie 7 

Skala: 

a –zawsze ,gdy jest taka potrzeba 

b – od czasu do czasu(zdarzało się że mimo potrzeby nie otrzymaliśmy wsparcia) 

c – nigdy 

d – nie ma takiej potrzeby 

 

Pytanie 8,10 

Skala: 

a- tak 

b- nie 

 

Pytanie 9 



Skala: 

a-tak, jestem informowany na bieżąco 

b-tak, jestem informowany ale sporadycznie 

c-nie ,nie otrzymuję takich informacji 

 

 

 

Pytanie 1 

Czy zgadza się Pan/i z poniższym zdaniem? Wiem, w jaki sposób mogę się zaangażować w 

pracę szkoły?  

                                                      

    skala      a      b      c       d 

wybór 

rodziców 

    26     78      10       1 

wynik %    22%    65%    12%     1% 
 

Analiza tego pytania wykazała, że 22 % rodziców uważa, że  zdecydowanie tak może 

zaangażować się w pracę szkoły,  65% że raczej tak,12% że raczej nie ,natomiast 1% 

rodziców twierdzi że zdecydowanie nie. 
 

 
 

 

 

 

Pytanie2 

 

Czy zgadza się pan/pani z poniższymi zdaniami .Mam możliwość współdecydowania o 

ważnych sprawach szkolnych?  

 

 

    skala         a          b          c           d 

     wybór 

   rodziców 

       15          66          30           1 

    wynik %         13 %         59 %          27 %           1 % 
 

13 % rodziców uważa że zdecydowanie tak współdecyduje o sprawach szkoły,59 % że raczej 

tak, 27% raczej nie i 1 % zdecydowanie nie.8 rodziców nie ma zdania na ten temat  

22% 

65% 

12% 

1% 

     a

     b

     c

      d



 

 
 

Pytanie 3 

 

Proszę podać działania wspólnie prowadzone przez nauczycieli i rodziców wspierające 

rozwój uczniów. 

 

44 % ankietowanych osób nie podało żadnych przykładów,  

56 % rodziców podało następujące sposoby zachęcania uczniów przez nauczycieli do rozwoju 

ich możliwości: 

 projekty edukacyjne 

  zajęcia  sportowe 

 organizowanie zajęć pozalekcyjnych 

 wycieczki 

 akcje charytatywne 

 bal dla absolwentów 

 wywiadówki ,spotkania indywidualne 

 dziennik elektroniczny 

 

 

 

 

Pytanie 4 

 

Proszę wymienić działania podjęte w szkole z inicjatywy rodziców. 

Odpowiedzi rodziców: 

-pomoc w organizowaniu imprez szkolnych  :Dzień Wiosny, Dzień Sportu, Wigilie klasowe, 

  Bal  absolwentów 

-pomoc w organizowaniu akcji charytatywnych- zabawa z fantami, pieczenie ciast, wycieczki   

klasowe, 

- finansowanie konkursów 

 

 

 

13% 

59% 

27% 

1% 

        a

         b

         c

          d



 

 

Pytanie 5 

 

Czy zgadza się pan/i z poniższym zdaniem, czy też nie? 

Nauczyciele uczący moje dziecko, wskazują możliwości jego rozwoju. 

 

 

Skala a b c d 

Wybór rodziców 27 62 19 12 

Wynik % 23 52 16 9 

23 % rodziców  uważa że zdecydowanie tak,52% raczej tak,16 % raczej nie i 8 % 

zdecydowanie nie 

 

 

 

 
 

 

Pytanie 6  

 

Czy zgadza się pan/i z poniższym zdaniem czy też nie? 

 

Nauczyciele uczący moje dziecko służą radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla mojego 

dziecka. 

 

 

skala a b c d 

Wybór rodzica 58 32 3 18 

Wynik % 48 27 2,5 15 

9 rodziców nie udzieliło odpowiedzi-t.j.7,5%.. 

 48 % rodziców zdecydowanie tak gdy zajdzie taka potrzeba,32% raczej tak,2,5% że nigdy 

nie otrzymali takiej porady, a 15 % uważa że nie ma takiej potrzeby. 
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Pytanie 7 

 

Czy zgadza się pan/i z poniższym zdaniem czy też nie? Wychowawca służy radą i wsparciem 

w sytuacjach trudnych dla mojego dziecka? 

 

 

Skala a b c d 

Wybór rodzica 78 14 2 18 

Wynik % 65 12 2 15 

8 rodziców-6% nie odpowiedziało na pytanie . 

65% rodziców uważa że wychowawca służy radą w sytuacjach trudnych dla jego 

dziecka,12% uważa, że od czasu do czasu,2% że nigdy nie otrzymało wsparcia ,a 15 % 

rodziców nie miało takiej potrzeby. 
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Pytanie 8 

 

Czy w tym lub poprzednim roku szkolnym współuczestniczył/a pan/i w podejmowaniu 

decyzji dotyczących życia szkoły? 

 

Skala a b 

Wybór rodzica 25 81 

Wynik % 21 68 

11% rodziców-14 osób nie odpowiedziało na pytanie. 

21% rodziców współuczestniczyło w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły, a 68% 

deklaruje że nie uczestniczy w życiu szkoły. 

 
 

 

 

 

 

 

Pytanie 9 

 

Czy Rada Rodziców przekazuje pani/panu informację na temat decyzji podejmowanych z 

udziałem rodziców? 

 

Skala a b c 

Wybór rodzica 53 54 13 

Wybór % 44 45 1 

 

44% rodziców uważa, że Rada Rodziców przekazuję informacje  na temat decyzji 

podejmowanych z udziałem rodziców,54 % uważa że rodzice są informowani ale 

sporadycznie,1% uważa że nie otrzymuję takich informacji. 

21% 

68% 

11% 

a

b

brak odpowiedzi



 

 
 

 

 

Pytanie 10 

Czy w poprzednim roku szkolnym zgłaszał/a pan/i propozycje działań ,które dotyczyły 

uczniów i szkoły? 

 

Skala a b 

Wybór rodzica 17 88 

Wynik % 14 73 

 

15 rodziców -12% nie udzieliło odpowiedzi. 

14 % rodziców zgłaszało propozycje działań dotyczących uczniów i szkoły ,natomiast 88% 

nie wykazało zaangażowania. 

Propozycje działań: 

- zbieranie starych telefonów komórkowych 

- organizowanie wycieczki klasowej 

- możliwość korzystania z szafek szkolnych. 
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Pytanie 11 

 

Czy propozycje zgłaszane przez rodziców ,dotyczące uczniów i szkoły są realizowane? 

Jeżeli tak ,to które z propozycji zostały zrealizowane? 

Odpowiedzi rodziców: 

- pomoc materialna dla uczniów 

- pomoc przy organizowaniu imprez szkolnych 

- konkursy organizowane przez Radę Rodziców 

- problemy wychowawcze 
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b
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W ramach ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum nr 2 w Szczecinku w marcu i w 

kwietniu została przeprowadzona wśród nauczycieli ankieta mająca na celu zebranie opinii na 

temat realizacji wymagania nr 9 – Rodzice są partnerami szkoły.  

W badaniu wzięło udział 30 nauczycieli 

 

1. W jaki sposób zbiera Pan/i opinie na temat pracy szkoły? 

Odpowiedź 

Rozmowa  

z 

rodzicami 

Czytanie 

stron 

internetowych 

szkół 

Wyniki testów 

gimnazjalnych 

Media 

lokalne 
Wywiadówki 

Inne 

odpowiedzi 

Wybór 

nauczycieli 
17 10 9 7 7 47 

 17,5% 10,3% 9,2% 7,2% 7,2% 48,4% 

 

 

 

Respondenci udzielili także innych odpowiedzi: 

- rozmowa z nauczycielami innych szkół 

- Analiza dokumentacji szkolnej 

- opinie u znajomych 

- rozmowy z dyrekcją szkoły 

- Rady Pedagogiczne 

- indywidualne rozmowy 

- rozmowy z uczniami 

- rankingi 

- ankieta 

- tablice internetowe 

- konsultacje z rodzicami 

17,50% 

10,30% 9,20% 7,20% 7,20% 

48,40% 
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- imprezy klasowe, szkolne 

- rozmowy telefoniczne 

- brak odpowiedzi  

2. W jakich sprawach bierze Pan/i pod uwagę opinie rodziców przy planowaniu działań w 

szkole? 

Odpowied

ź 

Uroczystośc

i szkolne, 

wycieczki 

klasowe 

Planowanie 

pracy zajęć 

pozalekcyjnyc

h 

Branie pod 

uwagę podczas 

organizacji i 

planowanie 

indywidualnyc

h potrzeb 

ucznia 

Tematyka 

godzin 

wychowawczyc

h 

Pozostałe 

odpowiedz

i 

Wybór 

nauczyciel

i 

20 10 6 4 10 

miesjce 40% 20% 12% 8% 20% 

 

 

 

 

 
 

Respondenci udzielili także innych odpowiedzi: 

-  każda opinia jest istotna, należy je rozpatrzeć pod kątem właściwego, efektywnego 

kształcenia, 

- współpraca z psychologiem 

- rozwiązywanie konfliktów 

- planowanie zadań dydaktycznych 

 

  

 

 

40,00% 

20,00% 

12,00% 

8,00% 

20,00% 

Pytanie 2. 

Uroczystości szkolne, wycieczki
klasowe

Planowanie pracy zajęć
pozalekcyjnych

Branie pod uwagę… 

Tematyka godzin
wychowawczych

Pozostałe odpowiedzi



2.  Proszę podać działania wspólnie prowadzone przez nauczycieli i rodziców 

wspierające rozwój uczniów. 

 

Odpowiedź 
Imprezy 

klasowe 

Imprezy 

szkolne 
Wycieczki 

Akcje 

charytatywne 

Wspólne 

działania w 

rozwiązaniu 

problemu 

Współpraca z 

pedagogiem i 

psychologiem 

Pozostałe 

odpowiedzi 

Wybór 

nauczycieli 
13 10 9 6 5 5 33 

Miejsce 16% 12,3% 11,1% 7,5% 6,2% 6,2% 40,7% 

 

  

 

Respondenci udzielili także innych odpowiedzi: 

- motywowanie do nauki  

- dodatkowe zajęcia wyrównawcze 

- koła zainteresowań 

- uczestniczenie rodziców w imprezach i uroczystościach 

- wykonywanie pomocy dydaktycznych 

- działania inicjowane przez samorząd szkolny 

- planowanie planu wychowawczego 

- konsultacje 

- wywiadówki 

- organizacja konkursów 

- dofinansowanie biblioteki szkolnej 

- biwaki 

- zbiórki 

- wyjazdy 

- działalność samorządu uczniowskiego  

- uświadamianie rodziców o bezzasadności zwolnień z zajęć W-F 

- działania na rzecz rozwoju talentu ucznia 

- wspólne kontakty 

16,00% 

12,30% 

11,10% 

7,50% 
6,20% 

6,20% 

40,70% 

Pytanie 3. 

Imprezy klasowe

Imprezy szkolne

Wycieczki

Akcje charytatywne

Wspólne działania w
rozwiazaniu problemu

Współpraca z pedagogiem i
psychologiem

Pozostałe odpowiedzi



- organizowanie balu gimnazjalnego 

- imprezy sportowe 

 

Współpraca pedagoga szkolnego  

z rodzicami w roku szkolnym 2013/2014 

 

 Celem współpracy z rodzicami jest: 

 lepsze poznawanie dzieci i rodziców w środowisku szkolnym i domowym; 

 pozyskiwanie rodziców na rzecz usprawniania życia szkolnego; 

 pomoc rodzicom w stosowaniu skutecznych form oddziaływania wychowawczego 

oraz pomocy w nauce; 

 egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego. 

 

Formy współpracy w bieżącym roku szkolnym: 

1. Pedagogizacja rodziców na wywiadówkach: 

 „Problemy związane z okresem dojrzewania i zagrożenia środkami 

psychoaktywnymi” G-2 – 1 

2. Uczestnictwo w konsultacjach: 

G-2 – 2 

3. Wizyty w środowisku domowym: 

G-2 – 2 

4. Rozmowy telefoniczne: 

G-2 – 168 

5. Kontakty korespondencyjne: 

G-2 – 12 

6. Analiza sytuacji społeczno – wychowawczej w klasach I gimnazjum: 

G-2 – 6 klas 

7. Spotkanie rodziców klas trzecich na temat dalszego kształcenia szkół 

ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 3: 

G-2 – 6 spotkań 

8. Organizacja spotkania rodziców dzieci z klas trzecich posiadających orzeczenie do 

kształcenia specjalnego z doradca zawodowym: 

G-2 – 1 



9. Rozmowy i konsultacje indywidualne: 

G-2 – 129 

 

Tematyka rozmów z rodzicami i poruszane problemy: 

 trudności w nauce; 

 problemy zdrowotne; 

 problemy z frekwencją; 

 konflikty rówieśnicze; 

 problemy z adaptacją w szkole; 

 problemy wychowawcze; 

 problemy okresu dojrzewania; 

 trudności w realizacjach rodzic – dziecko, nauczyciel – uczeń; 

 wykroczenia, konflikty z prawem; 

 choroba w rodzinie; 

 samotne wychowywanie dziecka i problemy z tym związane; 

 problemy materialno – bytowe; 

 stypendia i zasiłki szkolne. 

 

 

Kwestionariusz wywiadu z Dyrektorem szkoły  

 
         1. W jaki sposób zbiera Pan opinie na temat pracy szkoły? 

- własna obserwacja 

- rozmowy z pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi  

- rozmowy z uczniami  

- obserwacja codziennej pracy pracowników  

- śledzenie informacji medialnych – odbiór działalności  szkoły w środowisku 

lokalnym  

- śledzenie informacji z różnych środowisk  na temat jakości pracy szkoły 

- uwagi od pracowników szkoły  

- uwagi od uczniów i rodziców/opiekunów prawnych 

- informacje od organu prowadzącego 

- wnioski i zapytania Rady Pedagogicznej 

 

        2. W jakich sprawach  bierze Pan pod uwagę opinię rodziców przy planowaniu 

działań w szkole? 



- szeroko rozumiane bezpieczeństwo szkoły 

- powierzenie wychowawstw  w danych klasach 

- poprawa warunków  sanitarnych  

- poprawa jakości zajęć dydaktycznych  

- poprawa bazy dydaktycznej 

- jakości pracy w klasach integracyjnych (wspomaganie) 

- zalecenia do  planu profilaktycznego  

- zalecenia do planu wychowawczego  

- regulacji prawnej (Statut) warunków poprawy ocen z przedmiotu i zachowania 

- niestosowne zachowania nauczycieli na lekcjach (działania dyscyplinarne) 

 

3. Jakie decyzje dotyczące szkoły konsultował  Pan z rodzicami? 

- rozbudowy monitoringu  

- automaty na korytarzu 

- jakość pracy – oferta – sklepiku szkolnego 

- wpuszczanie do szkoły przed dzwonkiem (dla posiadających szafki szkolne) 

- wygląd korytarzy szkolnych 

- menu stołówki szkolnej  

    4.  Proszę wymienić propozycje zgłaszane przez przedstawicieli Rady Rodziców    

         wpływające  na rozwój uczniów? 

- poprawa bazy dydaktycznej szkoły (zakupy przez RR) – min. monitory, rzutniki. 

tablic informacyjna, pomocy dydaktycznych ….itp.) 

- wyposażenie SU w sprzęt nagłaśniający (mikser, mikrofony, kolumny) 

- zakup kamer i rejestratora do monitoringu  

- zakup nagród dla wyróżniających się uczniów   

 

Kwestionariusz wywiadu z Radą Rodziców 

1. Proszę wymienić propozycje i inicjatywy Rady Rodziców wpływające na 

rozwój uczniów (w ciągu ostatnich dwóch lat) 

 

      Rada Rodziców aktywnie włącza się we wszelkie działania szkoły, które w 

sposób bezpośredni i pośredni wpływają na rozwój uczniów. Wspieramy 

finansowo szkolną bibliotekę i świetlicę (zakup książek, pomocy dydaktycznych) 

oraz kół zainteresowań (pomoce naukowe). Aktywnie wspieramy poprzez 

fundowanie nagród konkursy szkolne promując w ten sposób uczniów o 

szczególnych zdolnościach i talentach. Dzieci i młodzież rozwijają się również 

poprzez zabawę, dlatego współfinansujemy szkolne imprezy dla różnych grup 

wiekowych (turnieje, bale, imprezy sportowo – rekreacyjne). Wspieramy uczniów 

z rodzin o trudniejszej sytuacji materialnej. Wspólnie z Dyrektorem szkoły dbamy 

systematycznie o rozbudowanie zaplecza sprzętowego i dydaktycznego w szkole. 

Stawiamy duży nacisk na bezpieczeństwo uczniów, dlatego systematycznie 

współfinansujemy rozbudowę monitoringu. Nagradzamy najlepszych sportowców 



i uczniów kończących naukę w gimnazjum. Aktywnie wspieramy prace i działania 

samorządu uczniowskiego. 

 

 

 

WNIOSKI 

 
Po przeprowadzeniu analizy ankiet dla nauczycieli i rodziców uczących w Gimnazjum 

nr 2 w ramach ewaluacji wewnętrznej dotyczącej wymagania nr 9 – Rodzice są 

partnerami szkoły można wyciągnąć następujące wnioski: 

 

1. Nauczyciele zasięgają opinii rodziców w sprawach istotnych dla pracy szkoły oraz 

ważnych dla wszechstronnego rozwoju uczniów. 

2. 40% badanych nauczycieli bierze pod uwagę opinię rodziców dotyczącą 

organizowania wycieczek, 20% organizowanie zajęć pozalekcyjnych 

3. Nauczyciele współpracują z rodzicami w zakresie organizacji imprez klasowych, 

wycieczek, rozwiązywanie problemów, niestety nie jest to duża grupa rodziców 

4. 65% rodziców wie w jaki sposób może się zaangażować w życie szkoły. 

5. 59% rodziców uważa, że współdecyduje o ważnych sprawach szkoły. 

6. 52% rodziców uważa, że nauczyciele uczący dziecko wskazują możliwości jego 

rozwoju 

7. 48% rodziców uważa, że nauczyciele służą radą i wsparciem w sytuacjach trudnych. 

8. 65% rodziców uważa, że zawsze gdy jest taka potrzeba wychowawca służy radą i 

wsparciem dziecku. 

9. 68% rodziców deklaruje że w ubiegłym roku szkolnym  nie uczestniczyło w 

podejmowaniu decyzji ,dotyczących życia szkoły. 

10. Rada Rodziców  aktywnie włącza się w życie szkoły. 

11. Połowa rodziców uważa, że Rada Rodziców przekazuje informacje na temat decyzji 

podejmowanych z udziałem rodziców, zaś połowa, że nie. 

 

 

 

REKOMENDACJE 

 
1. Usprawnić przepływ informacji między Radą Rodziców a pozostałymi rodzicami. 

2. Nauczyciele powinni proponować rodzicom więcej form współpracy, aby 

zwiększyć zaangażowanie rodziców w prace na rzecz klasy i szkoły oraz bardziej 

wykorzystać aktywność rodziców. 

3. Nauczyciele powinni uwzględniać wnioski rodziców w poszerzaniu oferty 

dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. 

4. Zwrócić uwagę na większe wsparcie rodziców w trudnych sytuacjach 

wychowawczych. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


