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1.Przedmiot ewaluacji: 

-sposób zbierania opinii na temat pracy szkoły; 

-jakie sprawy bierze się pod uwagę przy planowaniu działao szkoły; 

-działanie wspólne prowadzące przez nauczycieli i rodziców wspierające rozwój 

uczniów; 

 

2. Pytanie kluczowe: 

-jaką możliwośd mają rodzice w zakresie współdecydowania o ważnych 

sprawach szkolnych? 

-jakie działanie podejmowane  w szkole z inicjatywy rodziców? 

-jak rodzice oceniają działanie nauczycieli i wychowawców w sytuacjach 

trudnych dla ucznia? 

-czy rodzice współuczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły i 

uczniów? 

-w jaki sposób rodzice mogą angażowad się w prace szkoły? 

-jakie są opinie rodziców przy planowaniu działao szkoły 

 



3.Opis grupy badawczej 

W badaniach wzięło udział 50% nauczycieli uczących w Gimnazjum dla 

Dorosłych ( 8 osób) oraz 30 rodziców uczniów klas I, II, III , którzy wypełnili 

przygotowane ankiety 

 

4.Analiza materiału badawczego: 

 

Ankieta dla rodziców 

1) Odpowiedz na pytanie : 

Czy zgadza się Pan/i z poniższym zdaniem? 

„Wiem, w jaki sposób mogą się zaangażowad w prace szkoły” 

a. Raczej tak- 40% 

b. Raczej nie- 40% 

c. Zdecydowanie tak -13,35% 

d. Zdecydowanie nie-6,65% 

 

 

 
 

2) Czy zgadza się Pan/i z poniższym zdaniem? 
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„Mam możliwośd współdecydowania o ważnych sprawach szkolnych” 

a. Raczej tak-50% 

b. Raczej nie-36.7% 

c. Zdecydowanie tak-10% 

d. Zdecydowanie nie 3,3% 

 

3) Działania wspólne prowadzone przez nauczycieli i rodziców wspierające 

rozwój uczniów: 

-spotkanie z nauczycielami; 

-zebrania klasowe; 

-spotkanie z psychologiem i pedagogiem; 

-wspieranie uczniów odstających w nauce; 

-konsultacje w zakresie wyboru praktyki zawodowej ucznia; 

-dodatkowe zajęcia z nauczycielami; 

-spotkanie z doradcami zawodowymi 

4)Działania podjęte w szkole z inicjatywy rodziców: 

-spotkania z doradcą zawodowym 

-wycieczki do zakładów pracy 

-spotkania z przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznej 

50% 

36,70% 

10% 

3,30% 

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie tak

zdecydowanie nie



-spotkania z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej  

-spotkania z pedagogiem 

 

5)Odpowiedz  na pytanie: 

„Czy zgadza się Pan/i z poniższym zdaniem, czy też nie? Nauczyciele uczący 

moje dziecko wskazują możliwości jego rozwoju” 

a.raczej tak-56,7% 

b.zdecydowanie tak-33,3% 

c.raczej nie-10% 

 

6)Odpowiedz na pytanie: 

„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” 

a.zawsze gdy jest taka potrzeba-76,7% 

b.od czasu do czasu (zdarzyło się, że pomimo potrzeby nie otrzymaliśmy 

wsparcia)-13,35% 
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c.nie ma takiej potrzeby-6,65% 

d.między-3,3% 

 

 

7)Odpowiedz na pytanie 

„Czy zgadza się Pan/i z poniższymi zdaniami czy też nie? Wychowawca służy 

radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla mojego dziecka” 

a.zawsze gdy jest taka potrzeba-70% 

b.od czasu do czasu(zdarzyło się,że pomimo potrzeby nie otrzymaliśmy 

wsparcia)-23,35%. 

c. nie ma takiej potrzeby-6,65% 
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8)Odpowiedz na pytanie: 

„Czy w tym lub poprzednim roku szkolnym współuczestniczył/a Pan/i w 

podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły?” 

a.nie-93,33% 

b.tak-6,67% 
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9)Odpowiedz na pytanie: 

„Czy rada rodziców przekazuje Pani/Panu informacje na temat decyzji 

podejmowanych z udziałem rodziców? 

a.nie, nie otrzymuje takich informacji -86,7% 

b.tak,jestem informowana/y na bieżąco-6,65% 

c.tak jestem informowana/y, ale sporadycznie-6.65% 

 

 

 

10)Odpowiedz na pytanie: 

„Czy w tym lub poprzednim roku szkolnym zgłaszała/ł  Pan/i propozycje działao, 

które dotyczyły uczniów i szkoły?” 

a.nie-93,33% 

b.tak-6,67% 
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badani rodzice podali przykłady takich propozycji: 

-wspierania uczniów odstających w nauce; 

-spotkania z nauczycielami; 

-spotkania z psychologiem 

11)Zostały zrealizowane następujące propozycje zgłaszane przez rodziców a 

dotyczące uczniów i szkoły; 

-zajęcia i spotkania zawodoznawcze 

-spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej 

-konsultacje dotyczące wyboru zawodu 

-spotkania z przedstawicielami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

 

Ankieta dla nauczycieli 

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

Na pytanie uzyskano następujące odpowiedzi: 
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-rozmowy z rodzicami uczniów; 

-rozmowy z uczniami; 

-wymiana informacji z pracownikami OHP; 

-prelekcje przedstawicieli  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Policji, Straży 

miejskiej i TZN na terenie szkoły; 

-Konsultacje z uczącymi nauczycielami; 

2)Na pytanie ,,W jakich sprawach bierze Pan/i pod uwagę opinię rodziców przy 

planowaniu działao w szkole?”- odnotowano odpowiedzi: 

-w opracowaniu planu lekcji; 

-stworzeniu warunków do  samokształcenia i odrabiania lekcji; 

-przy opracowywaniu planów i scenariuszy lekcji i sposobie przekazywania 

materiału uczniowi; 

-dostosowywaniu przebiegu lekcji do zgłoszonych predyspozycji w zakresie 

możliwości intelektualnych poszczególnych uczniów; 

-organizowaniu imprez klasowych; 

3)Wymieniono następujące wspólne działania prowadzone przez nauczycieli  i 

rodziców wspierające rozwój uczniów: 

-wycieczki szkolne; 

-Imprezy organizowane na terenie Gimnazjum dla Dorosłych  i Zespołu Szkół; 

-Konsultacje z rodzicami; 

-zebrania klasowe; 

-udział w zawodach sportowych; 

-reprezentowanie szkoły w konkursach i przeglądach szkolnych 

-wykonywanie plakatów tematycznych i gazetek 

4)Nie odnotowano propozycji zgłoszonych przez przedstawicieli Rady Rodziców  



Kwestionariusz wywiadu z Dyrektorem szkoły  

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

- własna obserwacja 

- rozmowy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia 

- rozmowy ze słuchaczami 

- obserwacja codziennej pracy nauczycieli i opiekuna GDD z ramienia szkoły  

pedagoga szkolnego  

- rozmowy i zbieranie informacji od przedstawicieli OHP w Szczecinku – podpisane 

porozumienie w sprawie realizacji przez uczestników OHP kształcenia ogólnego 

- śledzenie informacji medialnych – odbiór działalności  szkoły w środowisku 

lokalnym  

 

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

działań w szkole? 

 

- Niestety  opiekunowie prawni słuchaczy w żaden sposób nie angażują się w 

realizację jakichkolwiek działań na terenie szkoły  

 

3. Jakie decyzje dotyczące szkoły konsultował Pan z rodzicami? 

- j/w – brak działań 

 

4. Proszę wymienić propozycje zgłaszane przez przedstawicieli Rady Rodziców 

wpływające na rozwój uczniów? 

- brak propozycji od rodziców – poza roszczeniami – RR w GDD brak 

 

 

5. Wnioski i rekomendacje 

Analizując odpowiedzi na pytania kluczowe z analizy materiału badawczego 

wynikają następujące wnioski i rekomendacje: 

1) Większośd rodziców raczej wie w jaki sposób może zaangażowad się w 

pracę szkoły i ma możliwośd współdecydowania o ważnych sprawach 

szkolnych 

2) Rodzice stwierdzili, że potrafią określid wspólne działania z nauczycielami 

na rzecz wspierania rozwoju uczniów 

3) W szkole podejmowane są działania z inicjatywą rodziców, które mają na 

celu wspieranie rozwoju uczniów 



4) Zdaniem 90% rodziców nauczyciele wskazują na możliwośd rozwoju ich 

dziecka a ponad 70% uważa, że uczący nauczyciele i wychowawcy służą 

radą i wsparciem w sytuacjach trudnych gdy uczeo potrzebuje pomocy i 

wsparcia. 

5) Zdecydowana większośd rodziców nie uczestniczy w podejmowaniu 

decyzji dotyczących życia szkoły, nie zgłaszała propozycji działao, które 

dotyczyły uczniów i szkoły oraz nie otrzymywała informacji 

przekazywanych przez Radę Rodziców 

6) Należy podjąd działania na rzecz włączenia rodziców do pracy w Radzie 

Rodziców a tym samym stworzyd warunki, by rodzice w Gimnazjum dla 

Dorosłych byli informowani o decyzjach dotyczących życia szkoły, także z 

udziałem rodziców. 

7) W trakcie zebrao klasowych z rodzicami należy informowad ich o działaniach 

realizowanych na rzecz uczniów, ich rozwoju i rozwiązywania ważnych 

problemów profilaktyczno-wychowawczych. 


