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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: sierpieo 2014 r. 

e. Realizatorzy badao: 

Anna Albrecht 

Mirosława Iwanek 

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) Użytecznośd – wykorzystanie informacji do planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej 
2) Skutecznośd – podniesienie skuteczności działao wychowawczych 
3) Zgodnośd i dostępnośd 
 
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  – 10 osób (I-III), 12 osób (IV-VI) 

b.  39 rodziców (I-III), 40 rodziców (IV-VI) 

 
 

 
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 Integracyjnej Szkole Podstawowej w Szczecinku 

w marcu została przeprowadzona wśród nauczycieli ankieta mająca na celu zebranie opinii 
na temat realizacji wymagania nr 9 – Rodzice są partnerami szkoły.  
 
 
 

Wyniki uzyskane wśród nauczycieli klas 0-III 
 
 
W badaniu wzięło udział 10 nauczycieli. 
 
 
 
 
Pytanie 1 
W jaki sposób zbiera Pan/i opinię na temat pracy szkoły? 
 

Lp. W jaki sposób zbiera Pani/i opinie  
na temat pracy szkoły? 

Liczba 
odpowiedzi % 

1. Rozmowy z rodzicami 10 100% 

2. Strona internetowa szkoły 9 90% 



3. Analiza ewaluacji wewnętrznej, 

ankiety 
6 60% 

4. Wypowiedzi uczniów 4 40% 

5. Rozmowy z nauczycielami 3 30% 

6. Obserwacja własna 3 30% 

 
 
 

 
Wszyscy ankietowani uważają, że opinie na temat pracy szkoły najlepiej zbierad 

wśród rodziców. 90 % nauczycieli rzetelnej informacji szuka na stronie internetowej szkoły. 
60% uważa, że konieczna jest analiza ewaluacji wewnętrznej. Według  40% należy brad pod 
uwagę wypowiedzi uczniów. Natomiast po 30% ankietowanych dodaje, że w wyrobieniu 
opinii na temat pracy szkoły pomagają rozmowy z innymi nauczycielami oraz bieżąca 
obserwacja. 
 
 
 
 
 
Pytanie2 
W jakich sprawach bierze Pan/i pod uwagę opinię rodziców przy planowaniu działao  
w szkole? 
 

Lp. W jakich sprawach bierze Pan/i  
pod uwagę opinię rodziców  

przy planowaniu działao w szkole? 

Liczba 
odpowiedzi % 

1. Organizacja imprez klasowych, 7 70% 

10 
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4 

3 
3 

Odpowiedzi nauczycieli 

Rozmowy z rodzicami

Strona internetowa szkoły

Analiza ewaluacji
wewnętrznej, ankiety

Wypowiedzi uczniów

Rozmowy z nauczycielami

Obserwacja własna



wycieczek 

2. Planowanie tematyki zajęd 
pozalekcyjnych np. rewalidacji 

6 60% 

3. Planowanie tematyki zebrao  
z rodzicami 

4 40% 

4. W sprawach wychowawczych 2 20% 

5. Wyjść do kina, teatru 2 20% 

6. Przydzielanie stypendium socjalnego, 

paczek na święta 

1 10% 

 
 

Analiza tego pytania wykazała, że większośd nauczycieli (70%) konsultuje z rodzicami  
organizację imprez klasowych i wycieczek. Ważny jest również według ankietowanych (60%) 
głos rodziców przy ustalaniu tematyki zajęd dodatkowych dzieci, zwłaszcza indywidualnych 
np. rewalidacji. 40 % planuje wspólnie tematykę zebrao z rodzicami. Po 20% ankietowanych 
radzi się rodziców w sprawach wychowawczych oraz na temat wyjśd do kina czy teatru.  
10 % bierze pod uwagę opinię rodziców przy przydzielaniu stypendium socjalnego i paczek 
na święta.  

 
Pytanie3 
Proszę podad działania wspólnie prowadzone przez nauczycieli i rodziców wspierające rozwój 
uczniów? 
 

Lp. Proszę podad działania wspólnie 
prowadzone przez nauczycieli i rodziców 

wspierające rozwój uczniów? 

Liczba 
odpowiedzi % 

7 

6 

4 

2 

2 1 

Odpowiedzi nauczycieli 

Organizacja imprez klasowych,
wycieczek

Planowanie tematyki zajęd
pozalekcyjnych np. rewalidacji

Planowanie tematyki zebrao z
rodzicami

W sprawach wychowawczych

Wyjśd do kina, teatru

Przydzielanie stypendium
socjalnego, paczek na święta



1. Organizacja imprez klasowych, wycieczek 8 80% 

2. Wspólne rozwiązywanie bieżących 
problemów 

7 70% 

3. Organizowanie imprez szkolnych 4 40% 

4. Konsultacje dotyczące terapii indywidualnej 3 30% 

 

 
Najczęstsze działania wskazywane przez ankietowanych (80%) prowadzone wspólnie 

przez nauczycieli i rodziców to organizacja imprez klasowych i wycieczek. Na drugim miejscu 
badani (70%) umieszczają wspólne rozwiązywanie bieżących problemów, następnie (40%) 
wymieniają imprezy szkolne, a na koniec (30%) podają konsultacje dotyczące terapii 
indywidualnej 
Pytanie 4 
Proszę wymienid propozycje zgłaszane przez przedstawicieli Rady Rodziców wpływające  
na rozwój ucznia? 
 

Lp. Proszę wymienid propozycje zgłaszane 
przez przedstawicieli Rady Rodziców 

wpływające na rozwój ucznia? 

Liczba 
odpowiedzi % 

1. Akcje charytatywne 6 60% 

2. Dofinansowanie nagród dla wyróżniających 
się uczniów 

4 40% 

3. Organizowanie konkursów 3 30% 
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3 

Odpowiedzi nauczycieli 

Organizacja imprez klasowych,
wycieczek

Wspólne rozwiązywanie
bieżących problemów

Organizowanie imprez
szkolnych

Konsultacje dotyczące terapii
indywidualnej



 

 
 

Nauczyciele twierdzą, że zgłaszane przez przedstawicieli Rady Rodziców propozycje 
wpływające na rozwój ucznia: to szeroko zakrojone akcje charytatywne (60% badanych), 
zachęcanie do dodatkowej twórczej pracy poprzez dofinansowanie nagród dla uczniów 
wyróżniających się w nauce (40%), pomoc w organizacji różnego rodzaju konkursów m.in. 
zakup nagród rzeczowych(30%). 

 
 

    Wyniki uzyskane wśród nauczycieli klas IV - VI 
 
W ramach ewaluacji wewnętrznej w Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Szczecinku 

na przełomie marca i kwietnia przeprowadzona została wśród nauczycieli ankieta. W 
szczególności zwrócono uwagę na realizację  wymagania nr 9 – Rodzice są partnerami 
szkoły. 
 
 

 

W badaniu brało udział 12 nauczycieli 
 

 
 
Wymaganie 9. Rodzice są partnerami szkoły. 
 
W celu zbadania wymagania 9 przeanalizowane zostały pytania nr: 1, 2, 3, 4, 5, zawarte 
w ankiecie dla nauczycieli. Wszystkie pytania były pytaniami otwartymi. 
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Pytanie 1 

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

 
 

 odpowiedź 

Brak 

odpowiedzi 

wybór nauczycieli 12 0 

wynik % 100% 0% 

 
 
 
 
100% badanych udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Przykładowe odpowiedzi nauczycieli: 
 
- rozmowa i konsultacje z rodzicami (7) 
- internet (2) 
- rozmowa ze współpracownikami (2) 
- rozmowa z uczniami (3) 
- analiza ankiet (1) 
- opinie innych osób niezwiązanych ze szkołą (1) 

 
 
              Większośd ankietowanych podaje, że informacje na temat pracy szkoły czerpie z 
rozmów z rodzicami uczniów. Znaczna grupa badanych stwierdza, iż źródłem informacji są 
rozmowy z uczniami. Jedna osoba pisze, że rozmowy z osobami niezwiązanymi ze szkołą są 
dla niej źródłem informacji o pracy placówki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pytanie 2 
W jaki sposób bierze Pan/i pod uwagę opinię rodziców przy planowaniu 

działań w szkole? 
 
 
 

 odpowiedź 

Brak 

odpowiedzi 

wybór nauczycieli 12 0 



wynik % 100% 0% 
 
Wszyscy ankietowani udzielili odpowiedzi na pytanie 2. Nauczyciele najczęściej biorą pod 
uwagę opinie rodziców przy podejmowaniu takich działao jak: 
 
 
- organizacja imprez klasowych i szkolnych (4) 
- planowanie tematyki godzin wychowawczych (2) 
- organizacja uroczystości szkolnych 
- w sprawach finansowych (2) 
- planowanie tematyki zajęd rewalidacyjnych 
- planowanie tematyki zebrao z rodzicami 
- udział uczniów w konkursach i zawodach sportowych (2) 
- w sprawach związanych z bezpieczeostwem na terenie szkoły 

 
             Największa grupa badanych bierze pod uwagę opinie rodziców przy organizacji 
imprez szkolnych. Tylko nieliczni podają, iż opinia rodziców jest dla nich istotna przy 
planowaniu tematyki godzin  wychowawczych, w sprawach związanych z 
bezpieczeostwem na terenie szkoły. 
 
 
 
 

Pytanie 3 
Proszę podad działania wspólnie prowadzone przez nauczycieli i rodziców 
wspierające rozwój uczniów. 
 
 

 odpowiedź 
Brak 
odpowiedzi 

wybór nauczycieli 12 0 

wynik % 100% 0% 
 
 
 
Wśród działao wspólnie prowadzonych przez nauczycieli i rodziców respondenci 
wymienili: 
 
- organizowanie imprez szkolnych (4) 
- organizacja wycieczek klasowych (3) 
- wyjazdy na obozy sportowe (1) 
- wspieranie rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej (2) 
- wspieranie uczniów w sytuacjach problemowych (2) 
- praca z dzieckiem utalentowanym (1) 
- akcje charytatywne (2) 
- rozmowy z psychologiem , pedagogiem, logopedą, rehabilitantem (1) 



- poprawa wyposażenie szkoły (1) 
 
                Nauczyciele najczęściej wśród zadao  prowadzonych wspólnie z rodzicami 
wymieniają organizacje imprez szkolnych, w dalszej kolejności jest organizacja wycieczek 
szkolnych. Pojedyocze osoby wśród takich działao wymieniają pracę z dzieckiem 
zdolnym, pracę na rzecz poprawy wyposażenia szkoły. 
 
 
 

Pytanie 4 
Proszę wymienid propozycje zgłaszane przez przedstawicieli Rady Rodziców 
wpływające na rozwój uczniów. 
 
 

 odpowiedź 

Brak 

odpowiedzi 

wybór nauczycieli 10 2 

wynik % 84% 16% 
 
 
 
Dwóch nauczycieli na 12 badanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie, pozostali 
wśród propozycji zgłaszanych przez radę rodziców najczęściej  wymieniali: 
 
 
- dofinansowanie nagród za udział w konkursach i zawodach (2) 
- organizacja konkursów (2) 
- koła zainteresowao (3) 
- pomoc charytatywna (2) 
- zajęcia pozalekcyjne (2) 
- dyskoteki (1) 
- imprezy szkolne (1) 

 
 
             Respondenci wśród propozycji zgłaszanych przez RR najczęściej wymieniają koła 
zainteresowao. Odpowiedzią najmniej popularną jest organizacja imprez szkolnych, 
dyskotek. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

    Wyniki uzyskane wśród rodziców klas I - III 
 
W ramach ewaluacji wewnętrznej w Integracyjnej Szkole Podstawowej                             

w Szczecinku w kwietniu 2014 roku została przeprowadzona wśród rodziców ucznIów 
klas I – III, ankieta mająca na celu zebranie opinii rodziców na temat realizacji 
wymagania nr 9 – Rodzice są partnerami szkoły. W badaniu wzięło udział 39 rodziców. 
 
W celu  zbadania wymagania wyżej wymienionego, przeanalizowane zostały pytania 
od  1 do 11. 
 
Pytanie 1 
Czy zgadza się Pan/i z poniższym zdaniem? Wiem, w jaki sposób mogę się 
zaangażowad w pracę szkoły? 
 

Odpowiedź 
Zdecydowanie 

tak 
Raczej tak Raczej nie 

Zdecydowanie 
nie 

Wybory 
rodziców 

9 22 8 0 

Wynik w % 23% 56% 21% 0% 

 
 

 
 

23% badanych rodziców wie, w jaki sposób może zaangażowad się w pracę szkoły, 
56% raczej wie, jak zaangażowad się w pracę szkoły, natomiast 21% raczej nie wie jak 
to zrobid. 
 
Pytanie 2 

Serie1; 
zdecydowanie 
tak ; 23%; 23% 

Serie1
; ; 0; 
0% 

Serie1; raczej 
tak; 56%; 56% 

Serie1; 
raczej nie; 
21%; 21% 

Wybory rodziców zdecydowanie tak raczej tak raczej nie



Czy zgadza się Pan/i z poniższym zdaniem?  
Mam możliwośd współdecydowania o ważnych sprawach szkolnych. 
 

Odpowiedź 
Zdecydowanie 

tak 
Raczej tak Raczej nie 

Zdecydowanie 
nie 

Wybory 
rodziców 

12 13 14 0 

Wynik w % 31% 33% 36% 0% 

 
 

 
 

31% rodziców, biorących udział w badaniu  uważa, że  ma możliwośd decydowania o 
ważnych sprawach szkolnych. 33% uważa, że raczej może decydowad o ważnych 
sprawach szkolnych, a 33% sądzi, że raczej nie ma takiej możliwości. 
 
Pytanie 3 
Proszę podad działania wspólnie prowadzone przez nauczycieli i rodziców wspierające 
rozwój uczniów. 
 

Odpowiedzi rodziców 
Ilośd udzielonych 

odpowiedzi 
Wynik w % 

Współorganizowanie imprez klasowych 
i szkolnych np. mikołajki, andrzejki, bal karnawałowy, 
itp. 

12 31% 

Zajęcia dodatkowe np. wyrównawcze, logopedyczne, 
itp. 

8 20,5% 

Indywidualne rozmowy, konsultacje, bieżące 
monitorowanie osiągnięd w nauce 

3 7,5% 

Serie1; 
zdecydowanie 
tak; 31%; 31% 

Serie1; ; 0; 0% 

Serie1; raczej 
tak; 33%; 33% 

Serie1; raczej 
nie; 36%; 36% 

Wybory rodziców zdecydowanie tak raczej tak raczej nie



Konkursy np. plastyczne, recytatorski, itp. 1 2,5% 

Brak odpowiedzi 20 51% 

 
 

 
 

Jako działania wspólnie prowadzone przez nauczycieli i rodziców wspierające rozwój 
uczniów najwięcej, bo 12 osób, wskazało współorganizowanie imprez klasowych oraz 
szkolnych, 8 osób uznało, że takimi działaniami są zajęcia dodatkowe np. 
wyrównawcze, logopedyczne, 3 osoby za takie działania uznały indywidualne 
rozmowy, konsultacje, bieżące monitorowanie osiągnięd      w nauce, 1 osoba uznała, 
że są to konkursy np. plastyczne, recytatorskie. Natomiast 20 osób nie potrafiło podad 
przykładów takich działao. 
 
Pytanie 4 
Proszę wymienid działania podjęte w szkole z inicjatywy rodziców. 

 

Odpowiedzi rodziców 
Ilośd udzielonych 

odpowiedzi 
Wynik w % 

Imprezy klasowe i szkolne, wycieczki  3 7,5% 

Zajęcia pozalekcyjne 5 13% 

Akcje współorganizowane przez Radę Rodziców np. 
akcje charytatywne, dofinansowywanie nagród. 

2 5% 

Brak odpowiedzi 27 69% 

 

Odpowiedzi rodziców 



 
 
5 ankietowanych rodziców za działania podjęte w szkole z inicjatywy rodziców uznało 
zajęcia pozalekcyjne. 3rodziców imprezy klasowe, szkolne, wycieczki. 2 rodziców za 
takie działania uznało akcje współorganizowane przez Radę Rodziców np. akcje 
charytatywne, finansowanie nagród. Natomiast 27 rodziców nie podało przykładów 
takich działao. 
 
Pytanie 5 
Czy zgadza się Pan/i z poniższym zdaniem, czy też nie?  
Nauczyciele uczący moje dziecko, wskazują możliwości jego rozwoju. 

 

Odpowiedź 
Zdecydowanie 

tak 
Raczej tak Raczej nie 

Zdecydowanie 
nie 

Wybory 
rodziców 

22 14 3 0 

Wynik w % 56% 36% 8% 0% 

 
 

Serie1; imprezy 
klasowe, 
szkolne, 

wycieczki; 3 

Serie1; zajęcia 
pozalekcyjne; 5 

Serie1; akcje 
współorganizo

wane przez 
Radę Rodziców; 

2 

Serie1; brak 
odpowiedzi; 27 

Działania podjęte w szkole z inicjatywy rodziców 



 
 
 
 

56% rodziców biorących udział w badaniu uważa, że nauczyciele uczący ich dziecko 
wskazują możliwości jego rozwoju, 36% badanych rodziców uważa, że nauczyciele 
raczej wskazuja możliwosci rozwoju ich dziecka, natomiast 8% uważa, że raczej nie 
wskazują możliwości rozwoju ich dziecka. 
 
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. 
 

Odpowiedź 
Zawsze, gdy jest 

taka potrzeba 

Od czasu do 
czasu (zdarzało się, 

że pomimo potrzeby 
nie otrzymaliśmy 

wsparcia) 

Nigdy 
Nie ma takiej 

potrzeby 

Wybory 
rodziców 

30 5 0 4 

Wynik w % 77% 13% 0% 10% 

 
 

Serie1; 
zdecydowanie 
tak; 56%; 56% 

Serie1; ; 0; 0% 

Serie1; raczej 
tak; 36%; 36% 

Serie1; raczej 
nie; 8%; 8% 

Wybory rodziców zdecydowanie tak raczej tak raczej nie



 
 

77% ankietowanych rodziców stwierdziło, że nauczyciele uczący ich dziecko służą 
radą                    i wsparciem w sytuacjach trudnych dla dziecka zawsze, gdy zachodzi 
taka potrzeba. 13% stwierdziło, że radę i wsparcie w sytuacjach trudnych dla dziecka, 
otrzymują od czasu do czasu                   i zdarzyło się, że pomimo potrzeby nie 
otrzymali wsparcia. Natomiast 10% ankietowanych rodziców uważa, że nie ma takiej 
potrzeby, aby oczekiwad rady i wsparcia. 
 
Pytanie 7 
Czy zgadza się Pan/i z poniższymi zdaniami, czy też nie? 
Wychowawca służy radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla mojego dziecka. 
 
 
 
 

Odpowiedź 
Zawsze, gdy jest 

taka potrzeba 

Od czasu do 
czasu (zdarzało się, 

że pomimo potrzeby 
nie otrzymaliśmy 

wsparcia) 

Nigdy 
Nie ma takiej 

potrzeby 

Wybory 
rodziców 

33 3 0 3 

Wynik w % 84% 8% 0% 8% 

 
 

Serie1; Zawsze, 
gdy jest taka 

potrzeba; 77%; 
77% 

Serie1; 
od czasu 
do czasu; 
13%; 13% 

Serie1; nie ma 
takiej potrzeby; 

10%; 10% 

Wybory rodziców Zawsze, gdy jest taka potrzeba od czasu do czasu nie ma takiej potrzeby



 
 
33% ankietowanych rodziców uważa, że wychowawca służy radą i wsparciem w 
sytuacjach trudnych dla ich dziecka zawsze, gdy jest taka potrzeba, 8% uważa służy 
pomocą i wsparciem od czasu do czasu, bo zdarzylo się, że pomimo potrzeby nie 
otrzymali wsparcia. Natomiast kolejne 8% uważa, że nie ma potrzeby aby 
wychowawca służył radą i wsparciem dla ich dziecka. 
 
Pytanie 8 
Czy w tym lub poprzednim roku szkolnym współuczestniczył/a Pan/i w podejmowaniu 
decyzji dotyczących życia szkoły? 
 

Odpowiedź Tak Nie 

Wybory rodziców 15 24 

Wynik w % 38% 62% 

 
 

Serie1; Zawsze, 
gdy jest taka 

potrzeba; 84%; 
84% 

Serie1; od czasu 
do czasu; 8%; 

8% 

Serie1; nie ma 
takiej potrzeby; 

8%; 8% 

Wybory rodziców Zawsze, gdy jest taka potrzeba od czasu do czasu nie ma takiej potrzeby



 
 

38% badanych rodziców stwierdziło, że w tym lub poprzednim roku szkolnym 
współuczestniczyło w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły. Natomiast 62% 
badanych rodziców stwierdziło, że w podejmowaniu tego rodzaju decyzji nie 
uczestniczyło. 
 
Pytanie 9 
Czy Rada Rodziców przekazuje Pani/Panu informacje na temat decyzji 
podejmowanych z udziałem rodziców? 
 

Odpowiedź 
Tak, jestem 

informowany/a 
na bieżąco 

Tak, jestem 
informowany/a, 
ale sporadycznie 

Nie, nie otrzymuję 
takich informacji 

Wybory rodziców 13 18 8 

Wynik w % 33% 46% 21% 

 
 

Serie1; tak; 
38%; 38% 

Serie1; nie; 
62%; 62% 

Wybory rodziców tak nie



 
 
 

33% rodziców biorących udział w badaniu, stwierdziło, że Rada Rodziców na bieżąco 
przekazuje informacje na temat decyzji podejmowanych z udziałem rodziców. 46% 
stwierdziło, że informacje otrzymują sporadycznie. Natomiast 21% nie uważa, że nie 
otrzymuje takich informacji. 
 
Pytanie 10 
Czy w tym lub poprzednim roku szkolnym zgłaszał/a Pan/i propozycje działao, które 
dotyczyły uczniów i szkoły? Proszę podad przykłady takich propozycji. 
 

Odpowiedź Tak Nie 

Wybory rodziców 

8  
(z czego 5 osób 

podało przykłady 
takich propozycji) 

31 

Wynik w % 20% 80% 

 
 

Serie1; 
jestem 

informowan
y  na 

bieżąco; 
33%; 33% 

Serie1; jestem  
informowany, 

ale  
spradycznie; 

46%; 46% 

Serie1; nie  
otrzymuję 

takich 
informacji; 21%; 

21% 

Wybory rodziców jestem informowany  na bieżąco

jestem  informowany, ale  spradycznie

nie  otrzymuję takich informacji



 
   

20 % ankietowanych rodziców zgłaszało w tym lub poprzednim roku szkolnym 
propozycje działao, które dotyczyły uczniów i szkoły. Natomiast 80% nie zgłaszało 
takich propozycji. 
 
Proszę podad przykłady takich propozycji. 
 

Odpowiedzi rodziców 
Ilośd udzielonych 

odpowiedzi 
Wynik w % 

Imprezy klasowe i szkolne (bal karnawałowy, 
andrzejki, mikołajki, itp.) 

2 5% 

Koła zainteresowao  1 2,5% 

Wycieczki klasowe 2 5% 

Nagrody i upominki na koniec roku szkolnego 2 2,5% 

Brak odpowiedzi 3 7,5% 

 

Serie1; tak; 
20,50%; 20% 

Serie1; nie; 
79,50%; 80% 

Wybory rodziców tak nie



 
 
Wśród badanej grupy rodziców tylko 5 podało przykłady zgłaszanych przez nich 
propozycji działao, dotyczących uczniów i szkoły, a były to: imprezy klasowe i szkolne, 
koła zainteresowao, wycieczki klasowe, nagrody i upominki na koniec roku szkolnego. 
 
Pytanie11 
Czy propozycje zgłaszane przez rodziców dotyczące uczniów i szkoły są realizowane? 
Jeżeli tak to które z propozycji zostały zrealizowane? 
 

Odpowiedzi rodziców 
Ilośd udzielonych 

odpowiedzi 
Wynik w % 

Imprezy klasowe i szkolne (bal karnawałowy, 
andrzejki, mikołajki, itp.) 

2 5% 

Koła zainteresowao 1 2,5% 

Wycieczki klasowe 3 7,5% 

Konkursy 2 5% 

Brak odpowiedzi 33 85% 

Serie1; imprezy 
klasowe i 
szkolne; 2 

Serie1; koła 
zainteresowao; 

1 

Serie1; 
wycieczki 

klasowe; 2 
Serie1; nagrody 

i upominki; 2 

Serie1; brak 
odpowiedzi; 3 

Odpowiedzi rodziców 



 
 
85% ankietowanych rodziców nie odpowiedziało na powyższe pytanie. Pozostali 
uważają, że szkoła realizuje następujące propozycje rodziców dotyczące uczniów i 
szkoły: imprezy klasowe i szkolne, koła zainteresowao, wycieczki klasowe i konkursy. 
 
 

    Wyniki uzyskane wśród rodziców klas IV – VI 
 

W ramach ewaluacji wewnętrznej w Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Szczecinku  
w kwietniu br. przeprowadzona została wśród rodziców ankieta mająca na celu zbadanie 
współpracy między szkołą a rodzicami. W szczególności zwrócono uwagę na realizację  
wymagania 9. Rodzice są partnerami szkoły. Uzyskane wyniki podzielono rodziców dzieci 
uczących się w klasach I-III i IV-VI. Niniejsza analiza ankiet przedstawia opinie rodziców 
dzieci klas IV-VI. 
 
 
 
W badaniu brało udział 40 rodziców.  
 
 
Skala: 
4=zdecydowanie tak (ocena najwyższa) 
4=raczej tak 
2=raczej nie 
1=zdecydowanie nie (ocena najwyższa) 
 
 
 
Pytanie 1 
Czy zgadza się Pan/i z poniższym zdaniem: Wiem, w jaki sposób mogę zaangażowad się w 
pracę szkoły.  
 

Serie1; imprezy 
klasowe i 
szkolne; 2 

Serie1; koła 
zainteresowao ; 

1 

Serie1; 
wycieczki 

klasowe; 3 
Serie1; 

konkursy; 2 

Serie1; brak 
odpowiedzi; 33 

Odpowiedzi rodziców 



skala 4 3 2 1

wybór rodziców 5 26 9 0

wynik % 12,50% 65% 22,50% 0%

 

 
 
Odpowiadając na to pytanie tylko 5 rodziców stwierdziło, iż wiedzą, w jaki sposób mogą 
zaangażowad się w prace szkoły. Aż 65% badanych nie jest do kooca pewnych, w jaki sposób 
mogą byd pomocni szkole. 
 
 
 Pytanie 2 
Czy zgadza się Pan/i z poniższym zdaniem: Mam możliwośd współdecydowania o ważnych 
sprawach szkolnych? 
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skala 4 3 2 1

wybór rodziców 5 19 15 1

wynik % 12,5 47,5 37,5 2,5

Mam możliwość współdecydowania o 

ważnych sprawach szkolnych

4
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Tylko 12,5 % badanych jest pewnych, że ma możliwośd współdecydowania o ważnych 
sprawach szkolnych. Jedna osoba zdecydowanie nie wie, w jaki sposób może brad udział w 
ważnych dla szkoły sprawach. 
 
 
Pytanie 3 
Proszę podad działania wspólnie prowadzone przez nauczycieli i rodziców wspierające rozwój 
uczniów. 
 
20 rodziców nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie, co daje 50%.. 
2 rodziców  (5%)odpowiedziało, iż nie znają takich działao. Również dwóch odpowiedziało, że 
jest to udział w konkursach, co daje 5%. 
Jeden rodzic (2,5%)odpowiedział, że nie słyszał o takich działaniach 
3 – sportowe soboty, zajęcia sportowe (1-2,5%),  
4 rodziców podaje kółka zainteresowao, jeden zajęcia dodatkowe, jeden zajęcia 
pozalekcyjne, jeden spotkania edukacyjne oraz jeden zajęcia wyrównawcze. 
Jeden z rodziców wymienia Radę Rodziców jako działanie wspierające rozwój uczniów, jeden 
zajęcia umuzykalniające, jeden wymienia wycieczki szkolne, dwóch z kolei pisze o akcjach 
charytatywnych. 
Dla dwóch rodziców działaniem wspierającym rozwój uczniów są zebrania i kontakt ze szkołą 
lub stały kontakt z nauczycielem.  
Rodzice wymienili również imprezy szkolne patriotyczne (1), oraz związane z tradycją – 
wigilia (1), mikołajki (3), święta szkoły (1) i walentynki (1) 
 
 
 
Pytanie 4 
Proszę wymienid działania podjęte w szkole z inicjatywy rodziców. 
 
32 rodziców nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. 
Pozostali udzielili następujących odpowiedzi: 
- nie znam  (2) 
-pieczenie ciast 
- bal absolwenta 
-wycieczki szkolne (4) 
- zabawy mikołajkowe 
- wspieranie imprez okolicznościowych 
- ufundowanie nagród  konkursowych 
 
 
Pytanie 5 
Czy zgadza się Pan/i z poniższym zdaniem czy też nie? Nauczyciele uczący moje dziecko 
wskazują możliwośd jego rozwoju? 
 



skala 4 3 2 1

wybór rodziców 11 24 4 1

wynik % 27,50% 60% 10% 2,50%

 
 

 
 
 
Analiza tego pytania wykazała, że tylko jedna osoba uważa, iż nauczyciele uczący nie 
wskazują możliwości rozwoju dzieci.  Ponad połowo respondentów jest tego raczej pewna.  
 
 
 
 
 
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 4 3 2 1

wybór rodziców 23 11 2 4

wynik % 57,50% 27,50% 5% 10%
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Zdaniem 57,5%  respondentów nauczyciele uczący w szkole służą radą i wsparciem w 
sytuacjach trudnych dla dziecka. Tylko dwie osoby nie są pewne pomocy nauczycieli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 4 3 2 1

wybór rodziców 24 8 3 5

wynik % 60% 20% 7,50% 12,50%
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Jeśli chodzi o wychowawców, to aż 60 % rodziców twierdzi, iż służą oni radą i wsparciem w 
sytuacjach trudnych dla uczniów. Jednocześnie jedna osoba badana kategorycznie 
stwierdziła, iż taka pomoc nie istnieje. 
 
Pytanie 8 
Czy w tym lub poprzednim roku szkolnym uczestniczył/a Pan/i w podejmowaniu decyzji 
dotyczących życia szkoły? 
 

odpowiedź TAK NIE

wybór rodziców 10 30

wynik % 25% 75%  
 

 
¾  ankietowanych rodziców twierdzi, iż w tym i poprzednim roku nie uczestniczyło w 
podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły.  
 
Pytanie 9 
Czy Rada Rodziców przekazuje Pani/Panu informacje na temat podjętych decyzji z udziałem 
rodziców? 
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odpowiedź TAK CZASEM NIE

wybór rodziców 17 12 11

wynik % 43% 30% 27%  
 

 
 
Zdaniem 30 % respondentów Rada Rodziców przekazuje informacje sporadycznie na temat 
podjętych decyzji z udziałem rodziców, a 43% rodziców jest informowanych na bieżąco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pytanie 10 
Czy w tym lub w poprzednim roku zgłaszał/a Pan/i propozycje działao, które dotyczyły 
uczniów i szkoły? 
 

Czy Rada Rodziców przekazuje 

Pani/Panu informacje na temat 

podjętych decyzji z udziałem 

rodziców?

17
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odpowiedź TAK NIE

wybór rodziców 3 37

wynik % 8% 92%  
 

 
 
Rodzice, którzy na powyższe pytanie odpowiedzieli twierdząco,  podali przykłady takich 
propozycji: 
-egzamin dla dzieci na kartę wędkarską – 1 odpowiedź 
- zamiast basenu – propozycja wfu dodatkowego – 1 odpowiedź 
- problem ciężkich tornistrów, - 1 odpowiedź 
- brak mydła w toalecie- 1 odpowiedź 
 
Pytanie 11 
Czy propozycje zgłaszane przez rodziców dotyczące uczniów i szkoły są realizowane? Jeżeli 
tak, to które z propozycji zostały zrealizowane? 
 
34 badanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. 85% 
Jeden z rodziców przyznał, że takie propozycje nie są realizowane. 2,5% 
Dwóch odpowiedziało, że nie wie, czy postulaty rodziców i uczniów są przez szkołę 
realizowane. 5% 
Jeden z respondentów napisał, że w imieniu rodziców wypowiadają się trójki klasowe, które 
są na zebraniach Rady Rodziców. Rada Rodziców ma wpływ na funkcjonowanie szkoły. Każda 
klasa ma tam swoich przedstawicieli. 2,5 %  
Pozostali wymienili poniższe propozycje zrealizowane w szkole: 
- mydło w toalecie jest częściej 2,5% 
- interwencja u wychowawcy, aby dzieci nie zostały przetrzymywane po lekcji religii 2,5%. 
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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: 

„Agresja i przemoc wśród dzieci” – ISP – 1 

2. Uczestnictwo w konsultacjach: 

ISP – 2 

3. Wizyty w środowisku domowym: 

ISP – 2 

4. Rozmowy telefoniczne: 

ISP – 91 

5. Rozmowy i konsultacje indywidualne: 

ISP – 31 

 

Tematyka rozmów z rodzicami i poruszane problemy: 

 trudności w nauce; 

 problemy zdrowotne; 

 problemy z frekwencją; 

 konflikty rówieśnicze; 

 problemy z adaptacją w szkole; 

 problemy wychowawcze; 

 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 wymienid 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 zainteresowao (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 bezpieczeostwo uczniów, dlatego systematycznie 

współfinansujemy rozbudowę monitoringu. Nagradzamy najlepszych sportowców 

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

samorządu uczniowskiego. 

 
 
 
Wnioski 

 

Po przeprowadzeniu ankiet dla rodziców, nauczycieli, wywiadów klas I – III Integracyjnej 

Szkoły Podstawowej w ramach ewaluacji wewnętrznej dotyczącej wymagania nr 9 – 

Rodzice są partnerami szkoły -można wyciągnąć następujące wnioski: 

 

1. Rodzice wiedzą w jaki sposób mogą zaangażować się w życie szkoły i mają 

możliwość współdecydowania o ważnych sprawach szkolnych, ale niezbyt często z 

tego korzystają. 

2. Działania wspólnie prowadzone przez nauczycieli i rodziców wspierające rozwój 

uczniów to według ankietowanych: współorganizowanie imprez klasowych i 

szkolnych oraz zajęcia dodatkowe np. wyrównawcze, logopedyczne, a także 

monitorowanie osiągnięć uczniów i przygotowanie do konkursów. Jednak 50% 

rodziców nie podała przykładów takich działań.  

3. Najczęściej wymienianymi działaniami podjętymi w szkole z inicjatywy rodziców są 

zajęcia pozalekcyjne i imprezy klasowe oraz akcje charytatywne i dofinansowywanie 



nagród. Duża grupa ankietowanych rodziców, bo 69%  nie podała przykładów takich 

działań. 

4. Zdaniem rodziców nauczyciele uczący ich dzieci wskazują możliwości ich rozwoju a 

także wraz z wychowawcami służą radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla 

dziecka. 

5. Większość rodziców nie brała udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących życia 

szkoły. 

6. Rada Rodziców przekazuje informacje na temat decyzji podejmowanych z udziałem 

rodziców, ale często robi to sporadycznie. 

7. Niewielu rodziców, bo tylko 20%  składało propozycje dotyczące uczniów i szkoły, a 

były to propozycje imprez klasowych i szkolnych, kół zainteresowań, wycieczek 

klasowych, nagród i upominków. Zdaniem 15% ankietowanych propozycje te były 

realizowane, natomiast 85% rodziców nie udzieliło odpowiedzi na pytanie dotyczące 

realizacji propozycji składanych przez rodziców.  

8. Nauczyciele na ogół zasięgają opinii rodziców w sprawach istotnych dla pracy szkoły 

oraz ważnych dla wszechstronnego rozwoju uczniów. 

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

wyjść i wycieczek, niestety nie jest to duża grupa rodziców. 

10. Wychowawcy na bieżąco rozwiązują z rodzicami problemy dydaktyczne  

i wychowawcze uczniów. 

11. Rada Rodziców coraz częściej deklaruje pomoc w działaniach wpływających  

na rozwój ucznia oraz w akcjach charytatywnych. 

 

 

Rekomendacje 

 

1. Systematycznie informować rodziców w jaki sposób mogą angażować się w życie 

szkoły i doceniać zaangażowanych rodziców. 

2. Zachęcać niezaangażowanych rodziców do wykazania się większą inicjatywą                       

w sprawach szkoły oraz mobilizować do podejmowania działań na rzecz szkoły                     

i uczniów. 

3. W dalszym ciągu aktywizować rodziców w zakresie organizacji imprez klasowych                    

i szkolnych, przygotowania do konkursów, akcji charytatywnych, 

dofinansowywania nagród, a także na innych płaszczyznach. 

4. Kontynuować wskazywanie rodzicom możliwości rozwoju ich dziecka oraz służyć 

radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla dziecka. 

5. Zdecydowanie zwiększyć informowanie rodziców na temat działań 

podejmowanych w szkole z inicjatywy rodziców. 

6. Poprawić przepływ informacji pomiędzy Radą Rodziców a rodzicami poprzez 

zachęcanie do korzystania ze strony internetowej szkoły oraz rozmowy 

przedstawicieli Rady Rodziców z rodzicami np. podczas zebrań klasowych. 

7. Nauczyciele powinni proponować rodzicom więcej form współpracy, aby 

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

wykorzystać aktywność rodziców z pasją. 

8. Nauczyciele powinni uwzględniać wnioski rodziców w poszerzaniu oferty 

dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. 

9. Należy poprawić przepływ informacji pomiędzy Radą Rodziców a nauczycielami 



10. Powinno się włączyć rodziców z Rady Rodziców do pracy przy ustaleniu 

harmonogramu imprez szkolnych i klasowych. 

11. Warto wypracować formę wyróżnień dla najbardziej aktywnych rodziców. 

 

 

     Po przeprowadzeniu ankiet dla rodziców, nauczycieli, wywiadów klas IV – VI 

Integracyjnej Szkoły Podstawowej w ramach ewaluacji wewnętrznej dotyczącej wymagania 

nr 9 – Rodzice są partnerami szkoły -można wyciągnąć następujące wnioski: 

 
 

WNIOSKI 
 
Po przeprowadzeniu analizy ankiet dla rodziców uczniów klas IV-VI w ramach ewaluacji 
wewnętrznej dotyczącej wymagania Wymaganie 9: Rodzice są partnerami szkoły otrzymano 
następujące wyniki: 

1) rodzice nie wiedzą, w jaki sposób mogą zaangażowad się w pracę szkoły. 
2) Prawie połowa badanych sądzi, że nie ma możliwości współdecydowania o ważnych 

sprawach szkolnych 
3) Niewielu rodziców opowiedziało, jakie są wspólnie prowadzone działania przez 

nauczycieli i rodziców, wspierające rozwój uczniów. 
4) Ponad połowa z nich nie wie, jakie działania zostały podjęte w szkole z inicjatywy 

rodziców. 
5) W większości rodzice dostrzegają zaangażowanie nauczycieli oraz ich wsparcie w 

sytuacjach trudnych dla dzieci. 
6) Uważają również, iż mogą liczyd na pomoc, dobre rady i wsparcie ze strony 

wychowawcy w sytuacjach trudnych dla ich dzieci. 
7) Jednocześnie większa częśd badanych nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji 

dotyczących życia szkoły. 
8) Rada Rodziców często nie przekazuje informacji na temat podjętych decyzji z 

udziałem rodziców. 
9) Niewielu rodziców zgłasza propozycję działao, które dotyczą uczniów i szkoły. 

Jednakże propozycje podane przez rodziców w większości przypadków są 
realizowane.  

10)  
11) Nauczyciele uczący w klasach IV – VI współpracują z rodzicami, podejmują szereg 

wspólnych działao, w wielu sprawach biorą pod uwagę opinię rodziców  
12) Większośd nauczycieli podaję, iż poprzez rozmowy z rodzicami zbiera opinie na temat 

pracy szkoły 
13) Duża grupa nauczycieli opinie o szkole czerpie z internetu, a także z rozmów ze 

współpracownikami 
14) Opinia rodziców przez wielu nauczycieli jest brana pod uwagę przy organizacji 

wycieczek klasowych oraz różnego rodzaju imprez szkolnych 
15) Rodzice często zabierają głos w sprawach związanych z bezpieczeostwem na terenie 

szkoły 
16) Nauczyciele wspólnie z rodzicami podejmują działania wspierające rozwój uczniów 

np. wspieranie uczniów utalentowanych 
17) Przedstawiciele Rady Rodziców zgłaszają propozycje wpływające na rozwój uczniów 



18) Rada Rodziców docenia osiągnięcia uczniów poprzez sponsorowanie nagród 
19) Przedstawiciele rodziców często angażują się w akcje charytatywne, pomagają                                                                           

przy organizacji konkursów, dyskotek   
 
 
 
 

REKOMENDACJE 
 

1) Informowad rodziców i zachęcad ich do zaangażowania się w pracę szkoły i 
współdecydowania o ważnych sprawach szkolnych.  

2) Sygnalizowad rodzicom, jakie działania są podejmowane w szkole właśnie z ich 
inicjatywy (np. mówid o tym na wywiadówkach, umieścid na stronie internetowej itp.) 

3) Zwiększyd współpracę z Radą Rodziców, aby umożliwid czerpanie informacji o 
decyzjach podjętych wspólnie z rodzicami. 

4) Zachęcad rodziców do zgłaszania działao dotyczących uczniów i szkoły.  
5) Należy kontynuowad podjętą już współpracę z rodzicami 
6) W dalszym ciągu przy planowaniu działao w szkole należy brad pod uwagę opinie 

rodziców 
7) W celu rozwoju współpracy z rodzicami należałoby częściej przeprowadzad rozmowy, 

konsultacje, analizowad wszelkie propozycje zgłaszane przez Radę Rodziców 
8) Pracownicy szkoły powinni traktowad rodzica jako partnera szkoły. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 


