
Informacje pozyskane w wyniku ewaluacji mogą pomóc właściwie zidentyfikować problem/rozpoznać 

zagadnienie i ułatwić podjęcie właściwych kroków zmierzających do rozwiązania problemu lub 

opracowania strategii postępowania.          
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I. INFORMACJE O SZKOLE 
 

Nazwa Placówki I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach 

Patron Bolesław Prus 

Typ Placówki Liceum Ogólnokształcące 

Miejscowość Siedlce 

Ulica Floriańska 

Numer 10 

Kod pocztowy 08-110 

Urząd pocztowy Siedlce 

Województwo Mazowieckie (14) 

Powiat Powiat m. Siedlce (64) 

Gmina Siedlce (01) 

Telefon 25 794 34 50/51 

Fax 25 794 34 50/51 

www prus.siedlce.pl 

Regon 00023908900000 

Publiczność Publiczna 

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież 

Charakter Brak specyfiki 

Uczniowie, wychowankowie, słuchacze 711 

Oddziały 23 

Nauczyciele pełnozatrudnieni 52 

Nauczyciele niepełnozatrudnieni (stosunek pracy) 25 

Nauczyciele niepełnozatrudnieni (w etatach) 12,17 

Średnia liczba uczących się w oddziale 30,91 

Średnia liczba uczniów przypadających na jednego 

pełnozatrudnionego nauczyciela 

13,67 
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II. WPROWADZENIE 

 
 Obecne wymagania państwa wobec szkół opierają się na założeniu, że szkoła może zmieniać 

społeczeństwo.  

Od września 2015 roku ewaluacji wewnątrzszkolnej powinny podlegać wymagania państwa wobec placówek 

oświatowych, które wyznaczają pożądany stan w systemie oświaty pokazując jego kluczowe cele i zadania 

wobec uczniów i rodziców. Wymagania te wskazują jednocześnie priorytetowe kierunki działań, które wiążą 

się z wyzwaniami stojącymi przed współczesnym społeczeństwem.  

Przedmiot ewaluacji określiła dyrekcja szkoły w swoim planie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 

2015/2016. Zgodnie z nim do ewaluacji wewnętrznej I LO im. B. Prusa w Siedlcach wybrano i zatwierdzono 

decyzją Rady Pedagogicznej następujące wymagania: 

Wymaganie 8:   

Promowana jest wartość edukacji. 

Wymaganie 9:   

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki 

Ewaluacja wewnątrzszkolna czyli systematyczny proces obejmujący zbieranie informacji, została 

przeprowadzona przez zespół ewaluatorów w drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016.  
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ZESPÓŁ EWALUATORÓW 

Lp.  Imię i nazwisko 

odpowiedzialnego 

nauczyciela 

Nauczany 

przedmiot 

Zadanie do wykonania / 

przedmiot ewaluacji 

Funkcja 

1.  Elżbieta Grabowska 

 

matematyka 

 

Zbadanie realizacji 

wymagania 8 

Członek 

2.  Dorota Sulińska Język angielski Zbadanie realizacji 

wymagania 8 

Członek 

3. Iwona Winiarczyk-

Jadczuk 

fizyka Zbadanie realizacji 

wymagania 8 

Członek 

4.  Sebastian Grzyb chemia Zbadanie realizacji 

wymagania 9 

Członek 

5.  Ewa Wysocka-

Czupryńska 

internat Zbadanie realizacji 

wymagania 9 

Członek 

6.  Anna Talewska Język angielski Kierowanie pracą 

zespołu. Pomoc w 

badaniu realizacji w/w 

wymagań. 

Przygotowanie i 

prezentacja raportu.  

Przewodnicząca 

zespołu 
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PRZEBIEG PROCESU EWALUACYJNEGO 

  

ETAP II 

Przydzielenie członkom zespołu zadań do wykonania, 

sformułowanie pytań kluczowych, ustalenie metodologii 

badań ewaluacyjnych 

ETAP III 

Spotkania konsultacyjne zespołu, przeprowadzenie badań 

ewaluacyjnych – 2gi semestr roku szkolnego 2015/2016 

ETAP I 

Zdefiniowanie przedmiotu ewaluacji i powołanie zespołu 

ewaluacyjnego 

ETAP IV 

Zebranie i opracowanie wyników badań, sporządzenie 

raportu z ewaluacji, prezentacja raportu 
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Na etapie drugim procesu ewaluacyjnego pierwszym krokiem było ustalenie pytań kluczowych tzn. rozbicie 

głównego wymagania na mniejsze i sformułowanie pytań w taki sposób aby po uzyskaniu na nie 

odpowiedzi określić poziom realizacji danego wymagania przez szkołę. Narzędzia i metody pracy zostały 

dobrane wg kryteriów zalecanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji a stosowanych w europejskiej praktyce 

tj.: 

 skuteczność (effectiveness) 

 efektywność (efficiency) 

 użyteczność (utility) 

 trafność (relevance) 

 trwałość (sustoinability) 

Koniecznością było również zachowanie wymogu triangulacji – tzn. zebranie danych za pomocą więcej niż 

jednej metody oraz porównanie ich z danymi pochodzącymi z innej. Metody badań zostały dobrane w 

zależności od pytań kluczowych zadanych do zbadania danego wymagania oraz możliwości uzyskania 

niezbędnych informacji.  

1. Badanie ankietowe – najczęściej stosowana metoda badawcza pozwoliła nam na zdobycie 

informacji od dużej grupy osób oraz poznanie opinii na tematy drażliwe (ankiety były anonimowe).  

2. Obserwacja – prowadzona była przez cały zespół jako najbardziej wszechstronna technika 

gromadzenia danych i spostrzeżeń. Jest to długotrwały sposób pracy badawczej, w której ewaluator 

może wykorzystać nie tylko swoje doświadczenie ale również obserwować fakty i zdarzenia w 

sposób nieplanowany – na bieżąco.  

3. Analiza dokumentacji szkolnej – posłużyła do wzbogacenia informacji pozyskiwanych z innych 

źródeł i była koniecznym uzupełnieniem innych metod badawczych 

4. Wywiad diagnostyczny i wywiad grupowy zogniskowany (FGI) – metoda ta pozwoliła zgromadzić 

informacje empiryczne takie jak fakty, wydarzenia opinie czy wiedza o rzeczywistości 

Podczas prowadzenia ewaluacji stale towarzyszyła nam myśl o podnoszeniu jakości pracy szkoły, w której 

pracujemy i której jakość współtworzymy, Osoby prowadzące badania oprócz wiedzy merytorycznej 

musiały wykazać się takimi cechami jak: empatia, cierpliwość, tolerancja, umiejętność słuchania, 

asertywność i zdolność do analizy oraz czytelnej prezentacji badań, wniosków i rekomendacji do dalszej 

pracy.  

Aby ewaluacja miała sens, powinniśmy określić w jaki sposób wykorzystamy wiedzę uzyskaną w trakcie 

badań, Zdobyta wiedza powinna być użyteczna do wprowadzania zmian lub modyfikowania rzeczywistości 

szkolnej. Refleksja na temat informacji zawartych w niniejszym raporcie powinna pozwolić odpowiedzieć 

na poniższe pytania: 

 Jakie informacje podane w raporcie wydają mi się istotne? 

 Które z tych informacji są priorytetowe dla pracy szkoły w przyszłości? 

 Jakie są problemy i ich przyczyny? 

 Jakie działania naprawcze należy podjąć? 

 Co indywidualnie mogę zrobić na rzecz poprawy realizacji danego wymagania? 
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III. WYMAGANIE 8 
 

 – Promowana jest wartość edukacji 

System Edukacji Oświaty charakteryzuje to, wymaganie w sposób następujący: 

Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim:   

Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości 

edukacji.  

Działania realizowane przez szkołę lub placówkę promują wartość edukacji w społeczności lokalnej.  

Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym:   

W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się.  

W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie.  

Uzasadnienie istoty wymagania 

Uczenie się przez całe życie jest wyzwaniem dla współczesnych społeczeństw. Szkoła może prowadzić 

różnorodne działania, które są odpowiedzią na nie. Wśród nich może się znajdować między innymi 

promowanie przez szkołę w swoich działaniach edukacji, jako wartości ważnej dla człowieka w biegu jego 

życia. Ważną rolę odgrywa tu informowanie o własnej ofercie edukacyjnej i celach, jakie dzięki niej szkołach 

chce uzyskać, osiągniętych dzięki edukacji sukcesach uczniów i tak dalej. Poza tymi działaniami szkoła może 

podejmować rodzaje aktywności, które są skierowane do innych niż uczniowie członków społeczności 

lokalnej, wspierające budowanie społeczeństwa wiedzy (projekty edukacyjne, szkolenia, konsultacje, debaty 

i tym podobne). Wymaganie to próbuje przeciwdziałać zauważalnej pasywności dorosłych w obszarze 

uczenia się przez całe życie i doskonalenia zawodowego. Dzisiejsza rzeczywistość żąda od obywateli ciągłego 

doszkalania i uczenia się, a nawyk ten i umiejętności muszą zostać wykształcone podczas edukacji szkolnej.  

Jakub Kołodziejczyk   

„Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym .Konteksty”   

 

Co mieści się w wymaganiu? 

 Budowanie klimatu uczenia się i definiowanie, co rozumiemy pod tym hasłem.  

 W kontekście promowania wartości edukacji obserwowanie losów absolwentów, a także 

ukazywanie ich drogi uczenia się w szkole i dalej, poza nią. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, na 

ile postawa uczenia się przez całe życie kształtowana jest w szkole i jak to wpływa na absolwentów i 

ich losy.  

 Działania dla środowiska: spotkania dla społeczności lokalnej w perspektywie dyskusji o edukacji, 

ale także szeroko rozumianych działań oświatowych /kluby dyskusyjne, szkolenia dla rodziców/. 
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 Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności dziadków, rodziców w kształceniu uczniów i odwrotnie. 

 Prezentowanie wytworów uczniów – zwłaszcza takich, które pokazują rozwój uczniów, etapy 

nabywania wiedzy i umiejętności. 

 Promowanie wartości uczenia się przez całe życie. W kontekście szkoły może się to wyrażać poprzez 

wzajemne uczenie się od siebie, w co powinni być zaangażowani także rodzice i dziadkowie. Ważne, 

aby taką postawę kształtowali nauczyciele na własnym przykładzie – pokazywali, w jakim stopniu 

ich praca to uczenie się od innych. W tym kontekście nauczyciel jawi się jako wsparcie w procesie 

uczenia się jako osoba promująca ten proces. 

 Podkreślanie wagi błędu, niepowodzeń, niewiedzy w uczeniu się.  

 Rozmawianie o uczeniu się jako procesie – nie etapach, zamykanych ocenami szkolnymi.  

 Ukazywanie człowieka i wspólnoty ludzkiej jako uczących się przez całe życie i od siebie nawzajem.  

 Świętowanie sukcesów, zapewnienie każdemu uczniowi możliwości sukcesu.  

 

Jakie wyzwania stawia przed szkołą wymaganie? 

Uczenie się jest wpisane w nasze przetrwanie. Jest to podstawowa kompetencja w naszym świecie. 

Doświadczenie szkolne uczniów prowadzi ich jednak często do negowania wartości uczenia się – podkreślają 

zarówno bezcelowość jak i brak zainteresowania. Tradycyjny sposób przekazywania wiedzy, a nie 

aktywizujący uczniów, problemowy sposób uczenia, odpowiedzialne są często za takie postawy.  

W przestrzeni szkoły i jej środowiska rzadko dyskutujemy o wartościach, stąd też trudność z przeniesieniem 

doświadczenia uczenia się i nauczania na język wartości. Podobna trudność uwidacznia się w kontekście 

innego, problematycznego wymagania: „Szkoła ma koncepcję pracy.” W dyskursie społecznym nie porusza 

się tematów związanych z wartością edukacji inaczej jak w perspektywie rozliczalności – szkoły ocenia się 

przez pryzmat wyników, miejsc w rankingach.  

Widocznym wyzwaniem staje się także dostrzeganie i świętowanie postępów uczniowskich, nie tych 

oczywistych, ale tych szczególnie trudnych do osiągnięcia. Poszukiwanie nowych sposobów świętowania, 

wspólnotowy aspekt takich działań, stają się istotną przeciwwagą dla panującej w szkole rywalizacji i 

konkurencji. Świętowanie w opozycji do nagradzania jedynie najlepszych, odwróci uwagę uczniów od 

kolekcjonowania stopni i nakieruje ją na proces uczenia się i wynikające z niego korzyści. 

Pytania kluczowe do powyższego wymagania zostały sformułowane w sposób następujący: 

1. Jakie działania prowadzi szkoła, aby kształtować pozytywny klimat dla uczenia się wśród uczniów? 

2. Jak w szkole dba się o to, by nauczyciele dzielili się swoją wiedzą z innymi nauczycielami? 

3. Jakie informacje o losach absolwentów zbiera szkoła? 

4. W jaki sposób nauczyciele wykorzystują informacje na temat losów absolwentów w pracy z uczniami? 

5. Jakie działania szkoły promują wartość edukacji w społeczności lokalnej? 
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Ankieta dla nauczycieli – procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się – 39 osób 

 

1. Czytanie – umiejętność rozumienia wykorzystywania i przetwarzania tekstów 

• bardzo dużym - 24 

• dużym - 15 

• średnim - 0 

• małym – 0  

• nie dotyczy – 0 

2. Myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych 

dotyczących przyrody i społeczeństwa 

• bardzo dużym - 6 

• dużym - 13 

• średnim - 18 

• małym -  0 

• nie dotyczy - 2 

3. Myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz 

formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym 

• bardzo dużym – 12 

• dużym - 12 

• średnim - 15 

• małym - 0 

• nie dotyczy - 0 

4. Umiejętność pracy zespołowej 

• bardzo dużym - 15 

• dużym - 15 

• średnim - 6 

• małym - 2 

• nie dotyczy - 0 

5. Samokształcenie 

• bardzo dużym - 15 

• dużym - 19 

• średnim - 5 

• małym - 0 

• nie dotyczy - 0 

6. Umiejętność odkrywania swoich zainteresowań i/lub przygotowania się do dalszej edukacji 

• bardzo dużym - 8 

• dużym - 31 

• średnim - 0 

• małym - 0 

• nie dotyczy - 0 

7. Umiejętność uczenia się 

• bardzo dużym - 19 
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• dużym - 17 

• średnim - 3 

• małym -  0 

• nie dotyczy - 0 

8. Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi 

• bardzo dużym - 11 

• dużym - 19 

• średnim - 6 

• małym - 0 

• nie dotyczy - 3 

9. Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym 

• bardzo dużym - 12 

• dużym - 19 

• średnim - 6 

• małym - 2 

• nie dotyczy - 0 

10. Umiejętność komunikowania się w języku obcym 

• bardzo dużym - 11 

• dużym - 6 

• średnim - 3 

• małym - 4 

• nie dotyczy - 15 
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Wywiad z uczniami – promowana jest wartość edukacji 

1. Nauczyciele prowadzą z Tobą rozmowy na temat: 

• planów na przyszłość 

Tak – 18 

Nie – 35 

• konieczności uczenia się przez całe życie 

Tak – 30 

Nie – 23 

• sukcesów absolwentów 

Tak – 30 

• Nie – 23 

2. Podaj przykłady uczestnictwa w projektach edukacyjnych skierowanych do mieszkańców gminy: 

• ECDL 

• „Nowoczesna szkoła” 

• Projekt Zdrowie 

• Konkurs Gospel 

• Koła teatralne 

• Dodatkowe lekcje nauki języków obcych 

• Spotkania z naukowcami 

• Projekt „Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Paprotnia” finansowany ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

• projekty unijne 

3. W jaki sposób w szkole wykorzystuje się losy absolwentów do promowania wartości edukacji? 

• Spotkania z absolwentami m.in. na dniach otwartych 

• w celu promowania szkoły 

• są przykładem dla uczniów 

• pokazywane są ich osiągnięcia życiowe i zawodowe 

• prezentacje 

• sukcesy absolwentów są wykorzystywane do zachęcania uczniów do aktywnego uczestnictwa  w 

zajęciach oraz do nauki w wybranym kierunku 

• pokazanie uczniom przykładów jak ciężka praca może pomóc w spełnianiu marzeń, np. zostanie 

lekarzem, adwokatem 

• wywieszanie zdjęć absolwentów tych, którzy osiągnęli sukces 

4. Czy masz możliwość uczenia się od swoich kolegów 

• Tak – 31 

• Nie – 22 

Przykłady: 

• wspólna nauka do sprawdzianów 

• pomoc uczniowska 

• pomoc w zrozumieniu bieżącego materiału 

• praca na lekcji 

• pomoc w pracach domowych 

• prezentacje 
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• Każdy z nas ma różne zainteresowania, więc podczas prezentacji i wykładów przekazują nam swoją 

wiedzę 

• wspólne rozwiązywanie problematycznych zadań, np. z chemii 

• możliwość zapytania kolegów o zdanie na dany temat 

• wymiana wiadomości z przedmiotów 

• grupy rówieśnicze, klasowe 

• koła zainteresowań 

 

5. Czy szkoła stwarza możliwości uczenia się od rodziców, absolwentów? 

• Tak – 14 

• Nie - 39 

Przykłady: 

• Spotkania z absolwentami 

• Warsztaty z absolwentami 

• Spotkania z rodzicami 

• konkursy na najlepszego absolwenta 

 

6. W jaki sposób nauczyciele własnym przykładem potwierdzają potrzebę uczenia się przez całe życie? 

• Uczęszczając na dodatkowe kursy 

• Opowiadają o swoich osiągnięciach 

• Rozmawiając, przekazując własną wiedzę 

• sami zapominają niektóre informacje, co jest przykładem, że trzeba ciągle utrwalać wiedzę 

• są nauczycielami – to wystarczy 

• swoją postawą 

• pokazują, że sami muszą interesować się bieżącymi informacjami i  uaktualniać swoją wiedzę 

• nauczyciele zachęcają nas do zdobywania wiedzy i doświadczeń życiowych, opowiadają przy tym 

historie ze swojego życia 

• nauczyciele przekazują nam wiedzę, ale jednocześnie uczą się od nas 

• nauczyciele stale się douczają, przygotowując się na każdą lekcję 

• swoim doświadczeniem 
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Ankieta dla uczniów – uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

– klasy 1e, 2c, 3a, 3h (112 osób) 

 

1. Potrafię wykorzystać nowoczesne technologie informatyczne do pozyskiwania, przetwarzania, tworzenia 

i prezentowania informacji. 

Tak – 48 

Raczej tak – 36 

Trudno powiedzieć – 18 

Raczej nie – 4  

Nie – 6 

2. Potrafię krytycznie odnosić się do pozyskiwanych informacji. 

Tak – 58 

Raczej tak – 32 

Trudno powiedzieć – 18 

Raczej nie – 3 

Nie – 1 

3. Potrafię obserwować, badać, dociekać 

Tak – 48  

Raczej tak – 42  

Trudno powiedzieć – 16 

Raczej nie – 2 

Nie – 4 

4. Potrafię odwoływać się do doświadczeń z życia codziennego 

Tak – 29 

Raczej tak – 20 

Trudno powiedzieć – 1 

Raczej nie – 1 

Nie – 1 

5. Potrafię korzystać z tego, czego nauczyłem się na innych przedmiotach lub poza szkołą 

Tak – 58 

Raczej tak – 44 

Trudno powiedzieć – 2 

Raczej nie – 7 

Nie – 1 

6. Wiem, gdzie zdobyć informacje potrzebne do planowania swojej przyszłości edukacyjnej i zawodowej 
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Tak – 42 

Raczej tak – 34 

Trudno powiedzieć – 18 

Raczej nie –12 

Nie – 6 

7. Wiem, jak zaplanować karierę edukacyjną i zawodową 

Tak – 33 

Raczej tak – 33 

Trudno powiedzieć – 22 

Raczej nie – 4 

Nie – 20 

8. Potrafię poszukiwać własnego rozwiązania problemu, zadania 

Tak – 52 

Raczej tak – 48 

Trudno powiedzieć – 8 

Raczej nie – 0 

Nie – 4 

9. Wiem, jak utrzymywać dobre relacje z nauczycielami, rodzicami, rodzeństwem i kolegami 

Tak – 57 

Raczej tak – 39 

Trudno powiedzieć – 9 

Raczej nie – 5 

Nie – 2 

10. Zwiększyłem/Zwiększyłam wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów matematyczno- fizycznych 

Tak – 42 

Raczej tak – 21 

Trudno powiedzieć – 18 

Raczej nie – 19 

Nie – 12 

11. Zwiększyłem/Zwiększyłam wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów biologiczno- chemicznych 

Tak – 41` 

Raczej tak – 38  

Trudno powiedzieć – 4  

Raczej nie – 15 

Nie – 14 
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12.  Zwiększyłem/Zwiększyłam wiedzę i umiejętności techniczne 

Tak – 22 

Raczej tak – 24  

Trudno powiedzieć – 27  

Raczej nie – 22 

Nie – 17 
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Wywiad z nauczycielami - procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się – 

 W jakim stopniu procesy edukacyjne w szkole są dostosowane do potrzeb uczniów? 

• Dostosowywanie sprawdzianów, prac klasowych do osób z dysleksją 

• wyjaśnianie trudnych pojęć w czasie dodatkowym 

• opieka i pomoc uczniom uczestniczących w konkursach 

• pomoc uczniom niedosłyszącym i niedowidzącym – dbanie o dobre warunki pracy, pomoc kolegów 

• uczniowie uzdolnieni humanistycznie piszą artykuły do gazetki szkolnej 

• przeprowadzenie lekcji dostosowanej do poziomu opanowania uczniów języka obcego 

• ćwiczenia przygotowane samodzielnie przez nauczyciela pomagają uczniom w lepszym 

przyswojenia wiadomości 

• projekty edukacyjne 

• koło artystyczne 

• dodatkowa literatura 

• strony internetowe 

• dodatkowe zajęcia dla uczniów nie radzących sobie z nauką 

• wyjazdy ukierunkowane zainteresowaniami uczniów, np. do Parków Narodowych, lekcje geografii w 

terenie, wykłady biologiczne 

• zajęcia pozalekcyjne 

• dostosowanie tempa pracy do poziomu klasy, a także uczniów realizujących nauczanie indywidualne 

•  

 

W jaki sposób  Pani/ Pan kształtuje u uczniów umiejętności uczenia się? 

• Przez osobisty przykład 

• praca w grupach 

• przydział zadań dla konkretnych osób 

• nagradzanie wysokimi stopniami z oryginalne pomysły 

• projekty edukacyjne 

• koła zainteresowań 

• uczniowie mają możliwość współtworzenia lekcji 

• uczniowie zgłaszają nauczycielowi swoje propozycje odnośnie rozwoju poszczególnych 

umiejętności 

• rozkładam w czasie konieczność przeczytania lektur, by uczeń mógł przeczytać je ze zrozumieniem 

• omawiamy wnikliwie teksty kompetencji czytelniczych, by uczniowie wiedzieli na co zwrócić 

uwagę 

• nacisk na utrwalanie wiadomości nabytych na lekcji w domu, np. poprze zodrabianie prac 

domowych 

 

W jaki sposób nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się podczas zajęć? 

• Organizowanie współzawodnictwa ( która grupa lepiej rozwiąże dany problem) 

• przygotowywanie przez uczniów prezentacji na zadany temat 

• uczniowie przygotowują referaty 

• ocena pracy na lekcji – kartkówka z lekcji 
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• autonomia ucznia – praca skierowana na ucznia 

• wspomaganie ucznia podczas wypowiedzi ustnych, rozwiązywania zadań na tablicy 

• możliwość wykonania zadań samodzielnie, a później sprawdzenia go razem z klasą i nauczycielem 

• angażowanie uczniów w tok zajęć 

• promowanie aktywności uczniów 

• uwzględnianie potrzeb i zainteresowań 

• uwzględnianie indywidualnych potrzeb 

• życzliwa atmosfera 

•  konsekwencja w postępowaniu i wymaganiach 

W jaki sposób zapoznaje Pani/Pan uczniów z celami lekcji? Co świadczy o skuteczności 

podejmowanych przez Panią/Pana działań? 

• Podaję cele na początku lekcji 

• Zwracam uwagę na te zajęcia, które są kluczowe dla zrozumienia danego działu 

• Podkreślam najważniejsze momenty lekcji 

• Przypominam uczniom o wykorzystaniu danej umiejętności na maturze 

• Podaję ogólne cele na początku roku szkolnego, a szczegółowe na początku każdej lekcji 

• efektami są wysokie oceny, aktywność uczniów na zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych, 

udział w konkursach i olimpiadach 

• zwracanie uwagi na czynniki: ćwiczenia, umiejętności, język i treść 

• zapoznaję słownie z celami lekcji, czasami poprzez zadawanie pytań uczniom 

• podsumowanie lekcji poprzez zadawanie pytań 

 

W jaki sposób Pani/Pan motywuje uczniów do aktywnego uczenia się? 

• Przedstawiam przykłady konkretnych osób, które zdały dobrze maturę 

• nagradzanie spostrzegawczych i logicznie myślących dodatkowymi ocenami lub pochwałami 

• tworzę grupy, które współzawodniczą ze sobą 

• sprawdziany 

• prezentacje 

• promowanie przedmiotu 

• pochwały w obecności klasy 

• zachęcanie do udziału w konkursach i zajęciach dodatkowych 

• wyszukuję ciekawe zadania 

• staram się łączyć poznawanie treści z życiem codziennym 

• nagradzam oryginalne prace 

W jaki sposób przekazuje Pani/Pan informację zwrotną o postępach w nauce? 

• W postaci ocen 

• w postaci informacji o wykonanym zadaniu 

• w postaci pochwał dla ucznia i rodziców 

• Przekazuję uczniom informację o błędach na sprawdzianach 

• poprawiam błędy językowe w mowie i piśmie 

• pochwały w obecności klasy 
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• ustnie 

• przez dziennik 

• komentarz do rozwiązywanego problemu, zadania 

• prośba o poprawienie odpowiedzi 
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Ankieta dla nauczycieli – zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi 

Ankieta została przeprowadzona 13 kwietnia i brało w niej udział 34 nauczycieli. 

Tabele przedstawiają wyniki: 

Zarządzanie Często Czasami Rzadko Wcale 
Jak często odbywają się, organizowane przez 
dyrekcję lub liderów zespołów, spotkania nauczycieli 
dotyczące nauczania i uczenia się uczniów? 

29 3 1 1 

Jak często odbywają się, organizowane przez 
dyrekcję lub liderów zespołów, spotkania nauczycieli 
dotyczące doskonalenia zawodowego? 

14 16 3 1 

Jak często odbywają się, organizowane przez 
dyrekcję lub liderów zespołów, spotkania nauczycieli 
dotyczące relacji z uczniami? 

16 16 2 0 

Jak często odbywają się, organizowane przez 
dyrekcję lub liderów zespołów, spotkania nauczycieli 
dotyczące rozwiązywania problemów 
wychowawczych? 

19 13 2 0 

Jak często odbywają się, organizowane przez 
dyrekcję lub liderów zespołów, spotkania nauczycieli 
dotyczące współpracy z nauczycielami? 

14 16 3 1 

Jak często odbywają się, organizowane przez 
dyrekcję lub liderów zespołów, spotkania nauczycieli 
dotyczące prowadzenia badań zewnętrznych i 
wewnętrznych? 

11 15 8 0 

 

Zarządzanie szkołą Tak Raczej 
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Nie 

Czy praca zespołowa jest ważna dla 
wszystkich nauczycieli? 

22 9 3 0 0 

Czy w szkole nauczyciele są zachęcani 
do podejmowania ewaluacji 
wewnętrznej? 

20 13 1 0 0 

Czy w planowaniu pracy szkoły 
wykorzystuje się wnioski z 
wewnętrznego nadzoru 
pedagogicznego? 

25 6 3 0 0 

Czy w szkole tworzone są zespoły do 
ewaluacji wewnętrznej? 

32 2 0 0 0 

Czy warunki  lokalowe szkoły 
umożliwiają właściwą pracę i rozwój 
nauczycieli? 

26 4 4 0 0 
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Ankieta dla nauczycieli – nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów 

edukacyjnych 

Ankieta została przeprowadzona 13 kwietnia i brało w niej udział 34 nauczycieli. 

Tabela przedstawia wyniki: 

 
Praca zespołowa 

Często 
(raz w 

miesiącu) 

Czasami 
(raz w 

półroczu) 

Rzadko 
(raz w 
roku) 

 
Nigdy 

Jak często nauczyciele wspólnie planują działania 
podejmowane w szkole? 

24 9 0 1 

Czy nauczyciele wspólnie rozwiązują pojawiające 
się problemy? 

27 7 0 0 

Czy nauczyciele uczestniczą w formach 
doskonalenia zawodowego, których celem jest 
usprawnienie ich współpracy? 

14 15 4 0 

Czy zespoły, w których Pan/Pani uczestniczy, 
dokonują analizy efektów swojej pracy? 

12 14 6 1 

Jak często Pan/Pani planuje wspólnie z innymi 
nauczycielami działania w szkole? 

15 18 1 0 

Jak często korzysta Pan/Pani z pomocy innych 
nauczycieli w rozwiązywaniu problemów, które 
napotyka Pan/Pani w szkole? 

20 10 3 1 

 

Następnie nauczyciele odpowiadali na pytania: 

1. W pracy jakich zespołów Pan/Pani uczestniczy? 

Udzielili następujących odpowiedzi: 

- zespół przedmiotowy, 

- zespół wychowawczy, 

- zespół do spraw rekrutacji,  

- zespół do spraw promocji szkoły, 

- zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej, 

- zespół do spraw analizowania i wykorzystywania statystyki szkolnej, 

- zespół do spraw osiągnięć uczniów, 

- zespół stypendialny, 

- zespół do spraw emerytów,  

- zespół zajmujący się nagrodami dla uczniów, 

- zespół protokolantów 
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2. Czy nauczyciele są zaangażowani w pracę zespołów? Należało zaznaczyć odpowiednią liczbę w skali 1 – 10 (1 oznacza 

brak zaangażowania, 10 zdecydowane zaangażowanie). 

Wyniki przedstawia tabela: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ilość 
odpowiedzi 

0 
 

0 1 2 2 1 6 5 6 8 

 

Ankietowani podali konkretne przykłady planowania pracy zespołów: 

- działania wychowawcze podnoszące frekwencję uczniów,  

- udział w spotkaniach zespołów, prezentowanie pomysłów, udział w dyskusjach, 

- realizacja projektów,  

- organizacja dnia języków obcych, 

- organizowanie wymiany młodzieży,  

- lekcje otwarte, 

- wymiana posiadanych materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, 

- współpraca podczas organizowania konkursów i olimpiad, 

- analiza wyników nauczania, 

- planowanie przygotowań do matury,  

- planowanie i organizowanie matur próbnych, 

- wspólne oddziaływanie na ograniczenie korzystania na lekcji ze środków łączności (telefonów komórkowych), 

- praca nad WSO,  

- wybór podręczników i materiałów uzupełniających, 

- udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa, 

- prenumerata czasopism, 

- organizowanie imprez, wyjazdów, 

- organizowanie dni otwartych, 

- praca nad tworzeniem dokumentacji, planów pracy. 
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Wywiad z nauczycielem – promowana jest wartość edukacji 

 

1. W jaki sposób szkoła zbiera informacje o losach absolwentów?  

 wychowawcy wypełniają ankiety dotyczące wybranych kierunków studiów, 

  rozmowy z absolwentami,  

 informacje w lokalnych mediach o dalszych osiągnięciach absolwentów  

Czy w szkole jest osoba wyznaczona do tego zadania? 

 wychowawca  

 

2. Jakie informacje na temat absolwentów wykorzystuje szkoła do promowania wartości 

uczenia się? 

 prezentacja osiągnięć podczas spotkań z absolwentami (Święto Szkoły);  

 publikacje dotyczące osiągnięć na szkolnej stronie internetowej; 

 publikacje w szkolnej gazetce Dżemper oraz rocznicowych wydaniach Bocznicy 

 

3. Jakie działania promujące wartość uczenia się przez całe życie przeprowadza szkoła w 

społeczności lokalnej? 

 organizowanie Zjazdów Absolwentów 

 Dzień Języków Obcych 

 

Przykłady  

 Projektów edukacyjnych 

 prezentacje podczas Dni Otwartch – różne przedmioty;  

 wyjazdy Euroweek;  

 projekty internetowe,  

 wymiana międzynarodowa 

 Akcji społecznych 

 działalność w ramach Caritas, pomoc dzieciom w świetlicy miejskiej w odrabianiu lekcji,  

 Konkursów 

 Kangur Matematyczny,  

 Sowa Matematyczna,  

 Wejściówka,  

 olimpiady,  

 konkursy wiedzy o …..,  

 konkursy międzyszkolne – przedmiotowe i artystyczne; 
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Ankieta dla absolwenta - badanie losów absolwentów 

1. Płeć:   8 kobiet 

7 mężczyzn 

 

2. Wiek: obie grupy w wieku od 21 do 30 lat 

 

3. Na jakiej uczelni kontynuujesz/ owałeś naukę? 

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie – 2 osoby 

Uniwersytet Warszawski – 5 osób 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 4 osoby 

Katolicki Uniwersytet Lubelski – 1 osoba 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 1 osoba 

Politechnika Warszawska – 2 

 

4. Jakie są/ były Twoje wyniki w nauce? 

bardzo dobre – 6 osób 

dobre - 8 

średnie – 1 

 

5. Czy uważasz, że w I LO zostałeś właściwie przygotowany do  

  kontynuowania nauki? 

tak – 8 

raczej tak – 7 

 

6. Czy praca wychowawcza w I LO dobrze przygotowała Cię do  

  funkcjonowania w szkole wyższego szczebla? 

tak - 15 
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Ankieta dla ucznia – promowana jest wartość edukacji   

120 osób – po 2 klasy z każdego rocznika  

1. Jak często podczas lekcji możesz zgłaszać własne pomysły? 

Często – 63osoby tj. 52,5% 

Czasami – 45osób tj. 37,5% 

Rzadko – 9osób tj. 7,5% 

Nigdy – 3osoby tj. 2,5% 

2. Jak często podczas lekcji możesz wyrażać swoje zdanie? 

Często – 63osoby tj. 52,5% 

Czasami – 45osób tj. 37,5% 

Rzadko – 9osób tj. 7,5% 

Nigdy – 3osoby tj. 2,5% 

3. Jak często podczas lekcji możesz prezentować rezultaty swojej pracy? 

Często – 30osób tj. 25% 

Czasami – 51osób tj. 42,5% 

Rzadko – 39osób tj. 32,5% 

Nigdy – 0osób tj. 0% 

4. Jak często podczas lekcji możesz poszukiwać różnych rozwiązań? 

Często – 27osób tj. 22,5% 

Czasami – 63osoby tj. 52,5% 

Rzadko – 21osób tj. 17,5% 

Nigdy – 9osób tj. 7,5% 

5. Jak często podczas lekcji możesz dokonać podsumowania lekcji? 

Często – 12osób tj. 10% 

Czasami – 45osób tj. 37,5% 

Rzadko – 45osób tj. 37,5% 

Nigdy – 18osób tj. 15% 

6. Jak często podczas lekcji możesz dowiadujesz się, że uczenie się jest ważne i trwa 

przez całe życie?  

Często – 57osób tj. 47,5% 

Czasami – 30osób tj. 25% 

Rzadko – 18osób tj. 15% 

Nigdy – 15osób tj. 12,5% 

7. Jak często w szkole masz możliwość spotkania się z absolwentami? 

Często – 0osób tj. 0% 

Czasami – 15osób tj. 12,5% 

Rzadko – 69osób tj. 57,5% 

Nigdy – 36osoby tj. 30% 

8. Jak często dowiadujesz się o sukcesach absolwentów? 

Często – 0osób tj. 0% 

Czasami – 42osoby tj. 35% 

Rzadko – 66osób tj. 55% 

Nigdy – 12osób tj. 10% 

9. Czy nauczyciele rozmawiali z Tobą o tym, w jaki sposób absolwenci odnieśli sukces? 

Często – 6osób tj. 5% 
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Czasami – 27osób tj. 22,5% 

Rzadko – 60osób tj. 50% 

Nigdy – 27osób tj. 22,5%  

10. Czy nauczyciele wskazują na potrzebę ustawicznego uczenia się? 

Często – 45osób tj. 37,5% 

Czasami – 45osób tj. 37,5% 

Rzadko – 21osób tj. 17,5% 

Nigdy – 9osób tj. 7,5% 

11. Czy masz możliwość uczenia się od kolegów, rodziców, absolwentów, przedstawicieli 

społeczności lokalnej? 

Często – 27osób tj. 22,5% 

Czasami – 54osoby tj. 45%  

Rzadko – 27 osób tj. 22,5% 

Nigdy – 12osób tj. 10% 
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Wywiad grupowy, zogniskowany przeprowadzony wśród rodziców uczniów kl. 2d – ilość osób: 21 

Pytanie: 

1. Jakie informacje dotyczące szkoły docierają do rodziców i w jaki sposób? 

Z przeprowadzonych rozmów wynika, że szkoła systematycznie prezentuje swoje działania i osiągnięcia 

na stronie internetowej skąd informacje czerpią nie tylko rodzice i uczniowie lecz wszyscy zainteresowani 

życiem placówki. 90% rodziców interesujące ich informacje otrzymuje w trakcie zebrań rodzicielskich i 

spotkań z dyrekcją szkoły – bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli od Rady Rodziców. Rodzice 

uważają, że dotychczasowy przekaz jest wystarczający i obejmuje wszystkie informacje nt. jej pracy tj: 

 oferta edukacyjna szkoły 

 organizacja pracy szkoły 

 stypendia 

 projekty edukacyjne 

 akcje społeczne 

 konkursy przedmiotowe i zawody sportowe 

 sukcesy uczniów i absolwentów 

 uroczystości, spotkania, wycieczki 

 dokumenty szkolne 

 dziennik lekcyjny 

 zajęcia pozalekcyjne 

Ponadto rodzice uważają, że szkoła podejmuje różnorodne działania w celu wypromowania swojej oferty 

edukacyjnej w środowisku lokalnym i pokazania, że warto się uczyć. Bardzo pozytywnie zostały ocenione Dni 

Otwarte, Wejściówka oraz wizyty w gimnazjach. Dodatkowo organizowanie pokazów, festiwali, zawodów 

sportowych itp. służy promocji ‘Prusa’ w środowisku lokalnym i wzmacnia jego pozycję na ‘rynku’ 

edukacyjnym.  

Według rodziców szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne ich dzieci (82% odpowiedzi) i pomaga rozwijać ich 

zainteresowania i aspiracje.  
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III.A Analiza przeprowadzonych wyników badań: ankiet – dla nauczycieli, uczniów, wywiadów oraz 

obserwacji pozwala sformułować wniosek, że szkoła realizuje w/w wymaganie na poziomie 

wysokim tj: 

 działania realizowane przez szkołę promują wartość edukacji wśród uczniów, rodziców i społeczności 

lokalnej. 

 szkoła pozyskuje i wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji.  

REKOMENDACJE: 

1. Dalsze promowanie wartości edukacji w procesie kształcenia i życiu poprzez nabywanie wiedzy i 

niezbędnych umiejętności. 

2. Organizowanie procesu edukacyjnego w sposób sprzyjający uczeniu się. 

3. Podejmowanie kolejnych działań promujących szkołę w środowisku lokalnym. 

4. Kształtowanie postawy ‘kształcenia przez całe życie’ . 

5. Tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się w szkole. 

6. Angażowanie uczniów i rodziców w modyfikowanie dokumentów szkolnych w zakresie promocji 

wartości edukacji.  

7. Diagnozowanie potrzeb i wspieranie uczniów w osiąganiu sukcesów edukacyjnych 

8. Podejmowanie i kontynuowanie współpracy z absolwentami i wykorzystywanie ich osiągnięć do 

promocji szkoły.  

9. Rozszerzanie informacji o sukcesach absolwentów – do budowania lepszego wizerunku jak i 

tworzenia tradycji placówki.  

10. Nauczyciel jako przykład posiadanej wiedzy, doświadczenia i ciągłego podnoszenia kwalifikacji 
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IV. WYMAGANIE 9 

 
Rodzice są partnerami szkoły lub placówki 

System Ewaluacji Oświaty charakteryzuje to wymaganie w sposób następujący: 

Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim:   

W szkole lub placówce są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły lub 

placówki  

Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym:   

Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. 

W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci. 

Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w podejmowanych działaniach.  

Uzasadnienie istoty wymagania 

Prowadzenie skutecznych działań edukacyjnych i wychowawczych wymaga współdziałania szkoły 

(nauczycieli) i rodziców. Ważną rolę mogą w tym względzie odegrać partnerskie relacje, których budowanie 

wymaga ze strony szkoły tworzenia możliwości do kontaktowania się (komunikowania się) rodziców z 

nauczycielami i osobami odpowiedzialnymi za kierowanie szkołą (lub placówką). Sytuacje te można 

wykorzystać do zbierania opinii o własnym (szkoły) działaniu (informacji na temat pracy szkoły i 

realizowanego w niej procesu edukacyjnego), jak również do informowania rodziców o swoich intencjach i 

celach. Partnerstwo może również zakładać angażowanie rodziców do podejmowania decyzji dotyczących 

szkoły, począwszy od informowania o swoich zamierzeniach, przez konsultacje dotyczące ważnych 

problemów, po uczestnictwo rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły (między innymi w 

ramach określonych statutem kompetencji rodziców: rady szkoły, rady rodziców). Ważnym wymiarem 

partnerstwa jest przekazywanie rodzicom informacji o rozwoju ich dzieci oraz wspieranie 

„nieprofesjonalnych” wychowawców w ich działaniach. Wszystkie badania dowodzą, że o sukcesie 

edukacyjnym uczniów w dużym stopniu decyduje wsparcie otrzymywane w domu rodzinnym. Wymaganie 

to zachęca do uczynienia z rodziców partnerów w procesie kształcenia.  

Jakub Kołodziejczyk  

„Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym .Konteksty”   

Stanisław Bobula - Rodzice partnerami szkoły. Partnerstwo, czyli co?   

Co mieści się w wymaganiu? 

 Rodzice są obecni w szkole od zawsze, ale zmienia się ich rola, charakter tej obecności. Dzisiaj rodzice 

powinni być aktywnie zaangażowani w procesy edukacyjno-wychowawcze i podejmowanie decyzji 

dotyczących tego, co się w szkole dzieje.  

 Oczekiwana jest współpraca z rodzicami rozumiana, jako współdecydowanie (więc też 

współodpowiedzialność) za to, co się dzieje w szkole. W centrum zainteresowania ewaluacji 
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pozostaje to: jak szkoła stwarza przestrzeń do zaangażowania rodziców, jakie działania podejmuje, 

by dzielić się odpowiedzialnością i władzą. 

Jakie wyzwania stawia przed szkołą wymaganie? 

Poddawać można w wątpliwość wiele istniejących w szkole modeli współpracy z rodzicami. Bez 

rzeczywistego, partnerskiego zaangażowania rodziców szkoła pozostaje odizolowaną instytucją, w której 

przechowywane są dzieci. Szkoła jest elementem życia społecznego i dlatego nie może być wyizolowana. 

Jako instytucja jest też odpowiedzialna za to, żeby budować relacje z rodzicami w imię dobra dzieci – 

niezależnie od tego, jacy oni są.  

Obecnie w ewaluacji szkoły bardziej skupiają się na tym, jakie postawy przyjmują rodzice wobec szkoły, a nie 

na własnych działaniach. Rzeczywistość rozbija się o różne oczekiwania dotyczące zaangażowania rodziców. 

Czasem zakładany przez szkołę model całkowicie nie wpisuje się w potrzeby obu stron, ale na tyle silnie 

determinuje rzeczywistość, że brak przestrzeni na zadanie pytań o faktyczne możliwości i oczekiwania. Brak 

czasem – po obu stronach – empatii i pozytywnego nastawienia do rozmowy. Nie chodzi o to, by był jeden 

model zaangażowania i współpracy, ale by był on świadomie, w dialogu wypracowany przez szkołę i rodziców 

w danej placówce. 

Pytania kluczowe do powyższego wymagania zostały sformułowane w sposób następujący: 

1. W jaki sposób szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy? 

2. W jaki sposób zachęcają Państwo (nauczyciele i wychowawcy) rodziców do zgłaszania propozycji działań w 

szkole/klasie? 

3. Czy są takie działania, które zostały podjęte lub zmienione przez szkołę pod wpływem opinii rodziców? Podaj 

przykłady.  

4. W jaki inny sposób rodzice mogą zaangażować się w pracę szkoły/internatu? 
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Wstęp 

Ankietowanie przeprowadzono w marcu i kwietniu 2016 r. Objęto nim nauczycieli I LO im. B. Prusa w Siedlcach, 

uczniów tej szkoły i ich rodziców. 

Wśród ankietowanych byli:  

 nauczyciele – 14 osób 

 rodzice uczniów klas (o profilu biologiczno-chemicznym) – 107 osób, w tym klas: 
o pierwszych – 19 osób 
o drugich – 33 osoby 
o trzecich – 55 osób 

 uczniowie klas (o profilu biologiczno-chemicznym) – 108 osób, w tym klas: 
o drugich – 33 osoby 
o trzecich – 75 osób 

 

Wyniki przedstawiono w ujęciu ilościowym – zestawiając w tabelach lub wypunktowując liczbę osób i udział 

odpowiedzi w postaci liczb bezwzględnych – oraz procentowym, przedstawiając na wykresach udział poszczególnych 

odpowiedzi w odniesieniu do całości. 

Ankieta dla nauczycieli – koncepcja pracy 

 

1. Proszę opisać, w jaki sposób uczniowie i rodzice uczestniczą w przygotowaniu i modyfikacjach koncepcji 
pracy szkoły? 

Nauczyciele wskazali, że uczniowie uczestniczą w przygotowaniu i modyfikacjach koncepcji pracy szkoły poprzez 

funkcjonowanie Samorządu Uczniowskiego, rodzice natomiast poprzez Radę Rodziców oraz spotkania na 

wywiadówkach. 

2. Jak często informuje pani uczniów o: 
a. celach lekcji 

i. często – 13 osób 
ii. rzadko – 1 osoba 

iii. nigdy – 0 osób 
b. sposobie oceniania 

i. często – 14 osób 
ii. rzadko – 0 osób 

iii. nigdy – 0 osób 
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3. Jak często podczas lekcji Pan/Pani 
a. zadaje pytania otwarte 

i. często – 12 osób 
ii. rzadko – 2 osoby 

iii. nigdy – 0 osób 
b. zadaje pytania kluczowe 

i. często – 9 osób 
ii. rzadko – 4 osoby 

iii. nigdy – 1 osoba 

 

4. Czy podczas lekcji zachęca Pan/Pani uczniów do: 
a. zadawania pytań 

i. Tak – 14 osób 
ii. Nie – 0 osób 

b. formułowania definicji 
i. Tak – 11 osób 

ii. Nie – 3 osoby 
 

 

 

 

Ankieta dla rodziców – koncepcja pracy 

1. Czy uczestniczyła pani w przygotowaniu koncepcji pracy szkoły? 

 Tak Nie 

Liczba osób 1 106 
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2. Czy przedstawiciele rady rodziców uczestniczyli w przygotowaniu koncepcji pracy szkoły? 

 Tak Nie 

Liczba osób 95 12 

 

 

3. Jak często nauczyciele rozmawiają z Panią o założeniach koncepcji? 
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4. W jaki sposób uczestniczy Pani w przygotowaniu i modyfikacji koncepcji pracy szkoły? 

Rodzice wskazywali, że wychowawcy przedstawiają im wszelkie informacje, o które proszą, w tym także główne 

założenia koncepcji pracy szkoły. Część rodziców wskazała, że na pierwszym spotkaniu rady rodziców koncepcja ta 

jest omawiana, ze szczegółowym zwróceniem uwagi na działania, które realizowane są przy współudziale rodziców. 

 

5. Na czym, Pani zdaniem, szkoła koncentruje się najbardziej, co jest w niej najważniejsze? 

Większość rodziców wskazała, że szkoła koncentruje się na odpowiednim poziomie i jakości nauczania. Pojawiały się 

też odpowiedzi, określające koncentrowanie zadań szkoły na odpowiednim poziomie wychowania uczniów, wysokiej 

kulturze, poprzez zwracanie uwagi na właściwa postawę uczniowską, która jest w szkole kształtowana. 

Jednostkowe odpowiedzi o charakterze negatywnym to: nie interesuje mnie to, moje dziecko chodzi na korepetycje, 

na niczym. 

 

6. Czym wyróżnia się szkoła na tle innych szkół? 

Najczęściej pojawiające się odpowiedzi to: 

I. poziomem nauczania – 70 osób 
II. renomą – 12 osób 

III. wysoką jakością kształcenia – 22 osoby 
IV. inne (w tym: niczym) – 3 osoby 
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7. Podczas oceniania na każdej lekcji Pani dziecko: 

I. Wie co będzie oceniane 
II. Wie co zrobiło dobrze, co zrobiło źle 

III. Wie jak można uzyskać lepszą ocenę 
IV. Dokonuje samodzielnej oceny pracy 

 

 I II III IV 

 Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie 

Liczba osób 59 48 70 37 47 60 86 21 

 

 

Ankieta dla uczniów – koncepcja pracy 

 

1. Czy uczestniczyliście w przygotowaniu koncepcji pracy szkoły 

 Tak Nie 

Liczba osób 6 102 
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2. Czy przedstawiciele samorządu uczestniczyli w przygotowaniu koncepcji pracy szkoły 

 Tak Nie 

Liczba osób 84 24 

 

 

 

 

 

 

3. Jak często nauczyciele rozmawiają z Wami o najważniejszych założeniach koncepcji? 

 

 

4. W jaki sposób uczestniczycie w przygotowaniu i zmianach koncepcji pracy szkoły? 

Odpowiedzi o charakterze pozytywnym: 

I. poprzez samorząd uczniowski 
II. przedstawiamy nauczycielom ciekawe pomysły 

III. w czasie lekcji rozmawiamy o różnych możliwościach rozwiązań danej sytuacji 
IV. wspieramy mentalnie 

Odpowiedzi o charakterze negatywnym: 
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I. wcale 
II. w żaden sposób 

III. nie uczestniczymy 
 

Udział odpowiedzi pozytywnych do negatywnych (liczba osób): 44/64 

 

5. Na czym, Twoim zdaniem, szkoła skupia się najbardziej, co jest w niej najważniejsze? 

Najczęściej wskazywane odpowiedzi to: 

 przygotowywanie do matury 

 pomoc psychologiczna 

 organizowanie ciekawych projektów 

 organizacja imprez okolicznościowych 

 dobre wykształcenie 

 dobre samopoczucie uczniów 

 na nauce 

 na ocenach 

 nie wiem 
Wśród nie przekraczających sumarycznie 10% wszystkich udzielanych odpowiedzi negatywnych padały stwierdzenia: 

 na udowadnianiu, że wszędzie jest gorzej 

 na „gnojeniu” uczniów 

 że nic nie umiemy 
 

 

6. Czym wyróżnia się Twoja szkoła? 

Najczęściej pojawiające się odpowiedzi to: 

 wysokim poziomem wymagań 

 tolerancją 

 dobrymi wynikami matur 

 warunkami nauki 

 jest najwyżej w rankingach 

 nazwą 

 gronem pedagogicznym 

 niczym 
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7. Czy podczas lekcji w ostatnim tygodniu miałeś możliwość: 

I. Zgłaszać różne możliwości rozwiązań 
II. Zgłaszać własne rozwiązania i pomysły 

III. Zgłaszać propozycje 
IV. Zadawać pytania 
V. Formułować definicje, wyciągać wnioski i tworzyć hipotezy 

 

 

 I II III IV V 

 Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie 

Liczba osób 19 89 22 86 11 97 65 43 67 41 
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Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki  

 

Charakterystyka wymagania: Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat 

swojej pracy. W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci. Rodzice 

współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w podejmowanych działaniach. 

 

Pytania kluczowe: 

 

1. W jaki sposób szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na  

temat swojej pracy? 

2. W podejmowaniu, jakich decyzji uczestniczą rodzice? 

3. Jaki jest zakres i poziom zaangażowania rodziców we współpracę ze szkołą? 

4. Czy szkoła wspiera rodziców w wychowaniu ich dzieci? 

 

 

Zaangażowanie rodziców w procesy dydaktyczno-wychowawcze to bardzo ważny aspekt aktywności szkoły. 

Poznanie oczekiwań rodziców, co do sposobów i form współpracy ze szkołą jest niezmiernie ważne i podnosi 

jakość pracy placówki. 

Celem badania była analiza i ocena stopnia spełnienia przez szkołę wymagań wynikających z jej zadań 

statutowych, z uwzględnieniem opinii rodziców i nauczycieli. 

W przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej zastosowano procedury i narzędzia badawcze opracowane przez 

Zespół ds. Ewaluacji. Obejmowały one ankiety skierowane do rodziców i nauczycieli  

kwestionariusz wywiadu przeprowadzonego z dyrektorem i kierownikiem internatu oraz analizę wybranej 

dokumentacji 

prowadzonej przez szkołę i Radę Rodziców.  

W trakcie badań przeprowadzono: 

 ankietowanie rodziców uczniów, badaniem objęto 109 rodziców,  

 ankietowanie nauczycieli, ankietę wypełniło 27 nauczycieli  

 wywiad z dyrektorem szkoły 

 wywiad z kierownikiem internatu 

 analizę wybranej dokumentacji prowadzonej przez szkołę:  
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Statut Szkoły 

Szkolny Program Wychowawczy 

Program Profilaktyki 

 analizę Regulaminu Rady Rodziców Szkoły  
 

 

Analiza dokumentów wykazuje, że szkoła zachęca rodziców do czynnego udziału w życiu placówki oraz do 

podejmowania wspólnych działań.  

Zapisy statutowe dowodzą, że rodzice są w pełni uprawnieni do podejmowania decyzji w sprawach 

dotyczących edukacji i wychowania ich dzieci.  

Placówka oferuje fachową pomoc i wsparcie szkolnych specjalistów: pedagoga i psychologa oraz pielęgniarki 

szkolnej. 

 

Statut Szkoły 

1. podkreśla, że rodzice mają prawo do: 

 znajomości zasad i zamierzeń edukacyjno-wychowawczych w szkole i danej klasie, 

 wpływu na ustalanie założeń i tworzenie „Szkolnego programu wychowawczego” i „Programu 
profilaktyki”, 

 znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 
przeprowadzania egzaminów, 

 uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, 
postępów i przyczyn trudności w nauce, 

 uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci, 

 wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu oraz sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii 
na temat pracy szkoły, 

 przekazywania swoich spostrzeżeń i uwag na zebraniach, 

2. podaje formy kontaktów nauczycieli i wychowawców z rodzicami: 

 zebrania ogólne rodziców w poszczególnych poziomach klas, 

 zebrania klasowe rodziców, 

 rozmowy indywidualne z rodzicami. 

 W szkole mogą być organizowane dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców. 

 

 3. zaznacza, że rodzice mogą wpływać na dobór bądź zmianę wyznaczonego    przez dyrektora wychowawcę 

klasy. 

4. precyzuje cele, kompetencje i zadania działalności Rady Rodziców jako rodzicielskiego organu szkoły w 
zakresie wszystkich spraw dotyczących placówki. 

 

5. określa zadania wychowawcy klasy, które obejmują współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) 
uczniów. 
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Program Wychowawczy 

1. podkreśla w zadaniach szkoły wspieranie rodziców w procesie wychowania,  

2. zapewnia uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) wszechstronną informację dotyczącą wymagań 

stawianych przez szkołę, podejmowanych przez nie działań, 

3. określa tematy i terminy szkoleń dla rodziców, 

4. zobowiązuje nauczycieli i wychowawców do badania opinii rodziców dotyczących: 

 oczekiwań rodziców wobec szkoły, 

 skuteczności realizowania zadań wychowawczych i edukacyjnych, 

 programów nauczania, 

 programu wychowawczego szkoły, 

 wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

 przedmiotowych systemów oceniania, 

 szkolnego programu profilaktyki, 
5. zapewnia wsparcie rodzicom poprzez: 

 pedagogizację rodziców - krótkie prelekcje wychowawcy lub pedagoga (10-15min.) na zebraniach z 
rodzicami, dotyczące problemów rozwoju dzieci i młodzieży oraz metod postępowania w różnych 
sytuacjach wychowawczych, 

 udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych lub 
rodzinnych, na życzenie rodziców, przez pedagoga, wychowawcę klasy, 

 skierowanie dzieci (w poszczególnych przypadkach) na badania lub konsultacje do poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, 

 udzielenie pomocy rodzinom potrzebującym pomocy (patologicznym, 
niewydolnym wychowawczo, ubogim), 

6. określa zasady współpracy szkoły z rodzicami. 

 

Szkolny program Profilaktyki 

Jednym z celów ogólnych programu jest włączenie rodziców w pracę wychowawczą szkoły oraz 

pedagogizacja rodziców w celu wspomagania pracy z młodzieżą. 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY  

Celem Rady jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie 

działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także 

wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw. 

Szczególnym celem Rady jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły oraz wspomaganie jej w organizacji 

zadań pozalekcyjnych. 
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Zadaniem Rady jest w szczególności: 

 pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań 
szkoły, 

 gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad 
użytkowania tych funduszy, 

 zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, 
rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś: 

- znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole 

i klasie, 

-uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów i jego 

postępów lub trudności w nauce, 

-znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

-uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich 

  dzieci, 

-wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły, 

 

WYWIAD Z DYREKTOREM SZKOŁY  

Podczas odbywających się, co dwa tygodnie spotkań Dyrektora Szkoły z Radą Rodziców 

przedstawiana jest informacja dotycząca bieżącego funkcjonowania szkoły, w tym potrzeb szkoły oraz 

ewentualnych możliwości poprawy stanu funkcjonowania szkoły.  

Rodzice jako organ szkoły podczas tych spotkań mają także możliwość zgłaszania wszystkich sugestii 

i propozycji dotyczących ewentualnych zmian.  

Jako organ szkoły – Rada Rodziców przede wszystkim współuczestniczy w podejmowaniu decyzji związanych 

z gospodarowaniem mieniem szkoły. Podejmują decyzje w zakresie wzbogacania stanu mienia szkolnego,                          

w szczególności dokonywania zakupów ze środków Rady Rodziców.   Przedstawiciele Rady uczestniczą także 

w realizacji programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki. Plan pracy Rady Rodziców tworzony 

jest w oparciu o kalendarz pracy szkoły opracowany na dany rok szkolny, dzięki czemu realizowane są 

wszystkie kompetencje statutowe Rodziców, w szczególności opiniodawcze. 

Podczas spotkań Dyrektora z Rodzicami korzystają oni z możliwości dzielenia się swoimi uwagami w 

zakresie realizacji procesu nauczania. Rady Klasowe mają możliwość zgłaszania swoich sugestii dotyczących 

realizacji zadań szkoły, w szczególności procesu nauczania danego zespołu klasowego także w innym czasie, 

w terminach uzgodnionych z dyrektorem szkoły. Dzięki analizie realizacji planu pracy Rady Rodziców i 

Programu Szkoły Rodzice mają możliwość przekazywania swoich odczuć i sugestii. 

Istotne uwagi/opinie uwzględniane są przy planowaniu pracy szkoły na kolejny rok szkolny, a czasem 
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także i pracy bieżącej szkoły. Wszystkie zgłaszane sugestie Rodziców są analizowane i w miarę zasadności i 

możliwości uwzględniane w planowaniu pracy szkoły.  

 

Współpraca z Rodzicami daje możliwość planowania i organizacji pracy szkoły odpowiadającej 

oczekiwaniom środowiska. Szkoła otrzymuję informację zwrotną dotyczącą trafności wyboru planowania 

pracy względem oczekiwań środowiskowych a jednocześnie Rodzice mają potwierdzenie skutecznego 

oddziaływania na zarządzanie szkołą.   

Dyrektor Szkoły ceni sobie współpracę z Rodzicami i bierze pod uwagę  stanowisko Rodziców w 

istotnych kwestiach związanych realizacją zadań Szkoły i budowaniem pozytywnego wizerunku Szkoły, 

dlatego reprezentacja Rodziców jest dla Dyrekcji bardzo ważnym podmiotem współtworzącym wizerunek 

Szkoły. Dotychczasową współpracę z Rodzicami Dyrektor ocenia pozytywnie.  

 

ROZMOWA Z KIEROWNIKIEM INTERNATU 

 

Z rozmowy z Kierownikiem Internatu wynika, że rodzice zapoznawani są na początku roku szkolnego 

z prawami i obowiązkami, informacje te przekazywane są również w trakcie spotkań indywidualnych z 

wychowawcami grup.  

We wrześniu uzupełniany jest skład Rady Rodziców, która spotyka się z Kierownikiem przy okazji 

wywiadówek szkolnych. Na spotkaniach tych omawiane są bieżące problemy wychowawcze oraz wydatki.  

Rodzice wychowanków Internatu mają prawo do informacji i rzetelnej wiedzy o postępach 

wychowawczych ich dzieci, prawo do pomocy pedagogicznej  i wsparcia w wychowaniu. Rodzice dzielą się z 

Panią Kierownik swoimi opiniami na temat pracy i procesu wychowania. Służą temu spotkania ogólne, 

zebrania grup, rozmowy indywidualne, ankiety. 

Efektami współpracy z rodzicami są:  

-skuteczne rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych; 

-brak większych problemów wychowawczych;  

-współpraca ze środowiskiem lokalnym 

-zakup sprzętu  

Pani Kierownik jest zadowolona ze współpracy z Rodzicami i ocenia ją bardzo pozytywnie. 

 

ANALIZA ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD NAUCZYCIELI  
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Ankietę wypełniło 27 nauczycieli. W ankiecie pytano o współpracę nauczycieli z rodzicami, przepływ 

informacji między nimi, wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych oraz o to, czy nauczyciele 

wykorzystują informacje i sugestie rodziców w planowaniu własnej pracy i pracy szkoły.  

Na podstawie wyników ankiety można stwierdzić, ze prawie wszyscy nauczyciele pozyskują informację od 

rodziców na temat własnej pracy (92% ankietowanych nauczycieli) oraz pracy szkoły (88%). 

Informacje pozyskiwane od rodziców nauczyciele wykorzystują :  

do poprawy jakości pracy własnej,  

do podnoszenia jakości pracy z uczniem, 

uwzględniają je w planie wychowawczym klasy,  

do podzielenia się istotnymi informacjami z innymi nauczycielami, 

do zmian i ulepszeń metod pracy oraz dostosowanie pracy do potrzeb uczniów,  

dla lepszego poznania sytuacji rodzinnej ucznia i okazania mu stosownej pomocy,  

do modyfikowania dokumentów szkolnych,  

do modelowania postawy w celu poprawy relacji uczeń- nauczyciel – rodzic,  

do indywidualizacji procesu oceniania,  

do poprawy komunikacji, 

podnoszenia jakości pracy wychowawczej i dydaktycznej, 

do pomocy w rozwiązywaniu konfliktów klasowych, 

do angażowania rodziców w życie klasy i szkoły, 

do podnoszenia prestiżu szkoły, 

do organizowania pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom. 

 

O opiniach i sugestiach rodziców dotyczących pracy szkoły nauczyciele rozmawiają z dyrekcją i innymi 

nauczycielami.  

Rodzice przekazują swoje sugestie i spostrzeżenia głównie na spotkaniach indywidualnych, na spotkaniach 

klasowych, telefonicznie bądź drogą elektroniczną, poprzez dziennik elektroniczny i drogą mailową. 

 

Najczęstsze inicjatywy zgłaszane przez rodziców dotyczą w kolejności :  

pracy nauczycieli  
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działań wychowawczych   

systemu oceniania  

zajęć dodatkowych, wycieczek i uroczystości szkolnych. 

 

Zdaniem nauczycieli szkoła realizuje tylko niektóre inicjatywy rodziców, szczególnie te, które mogą wpłynąć 

na poprawę jakości pracy nauczycieli i szkoły.  

 

Rodzice powinni zdaniem nauczycieli uczestniczyć w życiu szkoły poprzez pracę w Radzie Rodziców,  

pomoc przy organizacji wycieczek,  

stały kontakt z wychowawcą w sprawach dotyczących dziecka, 

pomoc finansową, 

pomoc w tworzeniu i realizacji planu wychowawczego, 

udział w spotkaniach klasowych 

udział w uroczystościach, 

udział w godzinach wychowawczych, 

udział w wycieczkach klasowych, 

 

Nauczyciele przyznają, że wspierają rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, lecz twierdzą, 

że tylko niektórzy rodzice są zainteresowania współpracą ze szkołą. Większość ankietowanych nauczycieli 

jest zadowolona ze współpracy z rodzicami. Na pytanie, jakich zmian oczekiwaliby nauczyciele we współpracy 

z rodzicami najczęściej padała odpowiedź, że większego zaangażowania w życie szkoły, większej frekwencji 

na zebraniach klasowych, pomocy w organizacji wycieczek klasowych, lepszej komunikacji.  

 

ANALIZA ANKIETY DLA RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY 

 

Rodzice czują potrzebę uczestniczenia w życiu szkoły i wiedzą, jaki organy przedstawicielstwa rodziców 

działają w naszej szkole. Prawie 90 % ankietowanych rodziców czuje się dobrze poinformowanych na temat 

zakresu prowadzonych prac i podejmowanych decyzji dotyczących życia szkoły. Najczęściej informują ich o 

tym wychowawcy klas i przedstawiciele Rady Rodziców.  
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Rodzice najczęściej przekazują informacje na temat swoich oczekiwań dotyczących współpracy ze szkołą na 

zebraniach klasowych, poprzez przedstawicieli Rady rodziców, na spotkaniach indywidualnych oraz poprzez 

wypełnianie ankiet. 

 

Zdaniem rodziców podejmowane przez nich działania dotyczące pracy szkoły powinny dotyczyć i dotyczą: 

 pomocy w organizacji imprez klasowych (uroczystości, wycieczki)  
 pomocy uczniom w trudnej sytuacji finansowej 
 współdziałania w ustalaniu różnych działań edukacyjnych 
 opiniowania pracy nauczycieli  
 sugestii przy wyborze zajęć dodatkowych 
 ustalania profili klas I 

 

W ciągu tego roku rodzice zgłaszali propozycje działań dotyczących uczniów i pracy szkoły, były one związane 

ze zmianą nauczyciela, zmianą klasy, organizacją wycieczki szkolnej oraz dofinansowania imprezy sportowej. 

Wszystkie te propozycje zostały rozpatrzone pozytywnie.   

 

Aż 30% ankietowanych rodziców nie czuje wsparcia ze strony szkoły w wychowaniu ich dzieci a 10% z nich 

źle ocenia swoją współpracę ze szkołą. Jednocześnie ci sami rodzice w ankietach zaznaczyli, że nie zgłaszali 

żadnych sugestii i propozycji działań dotyczących pracy szkoły i uczniów 

 

 

ANALIZA ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD RODZICÓW WYCHOWANKÓW INTERNATU 

 

Internat wspiera rodziców w wychowaniu ich dzieci, pomaga w pokonywaniu trudności wychowawczych oraz 

daje możliwość rodzicom współdecydowania   w sprawach związanych z życiem ich dzieci w Internacie, ich 

wychowaniem oraz wydatkami na zakup niezbędnych środków.  

15.04.2016r. Przeprowadzono ankietę wśród rodziców wychowanków Internatu dotyczącą ich współpracy z 

placówką.  

Na pytanie czy rodzice powinni uczestniczyć w życiu Internatu 94% ankietowanych odpowiedział, że tak.  

Wszyscy ankietowani rodzice odpowiedzieli twierdząco, na pytanie o to czy są na bieżąco informowani o 

zakresie prowadzonych prac i podejmowanych decyzji dotyczących życia w Internacie. Najczęściej informują 

ich o tym wychowawcy Internatu (85% ankietowanych), w dalszej kolejności kierownik Internatu (50% 

ankietowanych) oraz wychowankowie Internatu (17%). 
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Na pytanie o to, jakie działania dotyczące Internatu i wychowanków podejmują rodzice najczęściej 

pojawiającą się odpowiedzią było planowanie wydatków (30%) oraz sprawy związane z wychowaniem dzieci 

( rozwiązywanie problemów wychowawczych 30%). 

Ankietowani rodzice odpowiedzieli (100%), że mają możliwość wypowiedzenia się podczas spotkań z 

wychowawcami Internatu na temat funkcjonowania ich dzieci w placówce oraz, że są informowani o 

problemach swoich dzieci, ich rozwoju i możliwościach. Wszyscy ankietowani przyznali, że Internat wspiera 

ich w wychowaniu dzieci a współpracę z Internatem oceniają 70% bardzo dobrze, 23%dobrze a 5% nie miało 

na ten temat zdania.  

 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW EWALUACJI 

 

Szkoła w swojej pracy stwarza warunki rodzicom do czynnego udziału w życiu placówki oraz podejmowania 

wspólnych działań. Współpracuje z rodzicami i bierze pod uwagę większość ich opinii. Rodzice dzielą się 

swoimi opiniami na temat pracy szkoły oraz procesu nauczania podczas zebrań klasowych, członkowie Rady 

Rodziców podczas zebrań z dyrektorem szkoły i kierownikiem internatu, rozmów indywidualnych z 

wychowawcami, a także ankiet. Wychowawcy w szkole i internacie systematycznie informują rodziców o 

postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci. Starają się wspierać rodziców w  procesie wychowania. Dyrektor 

i kierownik internatu na pierwszym spotkaniu ogólnym rodziców podaje do wiadomości najważniejsze 

informacje dotyczące funkcjonowania szkoły i internatu oraz zapoznaje z dokumentami regulującymi pracę 

placówki. Szkoła oferuje fachową pomoc i wsparcie szkolnych specjalistów: pedagoga i psychologa a także 

pielęgniarki. 

Rodzice mają możliwość współdecydowania o sprawach szkoły. Poprzez swoich przedstawicieli – Radę 

Rodziców uchwalają program wychowawczy i profilaktyki, opiniują pracę nauczycieli. Wpływają na zmiany 

organizacyjne i wyposażenie szkoły poprzez finansowanie ze środków Rady Rodziców pomocy 

dydaktycznych, nagród itp. Rodzice uczestniczą w działaniach związanych z codziennym życiem szkoły, 

organizują studniówkę i ustalają imprezy, w których szczególnie partycypują w kosztach. Współuczestniczą 

w organizacji zebrań oraz wycieczek.  

Możliwość i świadomość sposobów zaangażowania się w sprawy szkoły wyraża 90% rodziców. Wśród działań, 

które były opiniowane przez rodziców wymieniane są: ustalanie profili klasowych, opiniowanie pracy 

nauczycieli, ustalanie imprez, wyjazdów i działań edukacyjnych .  

Rodzice na bieżąco są informowani o postępach swoich dzieci w nauce i zachowaniu, większość rodziców 

czuje się wspierana w procesie wychowania ich dzieci. 

Część  rodziców korzysta z możliwości  współuczestniczenia w procesie zmian, działa bardzo aktywnie i z 

dużym zaangażowaniem. Wpływa to korzystnie na stałe podnoszenie poziomu edukacji i wychowania. 

Jednak jest duża grupa rodziców, która nie zgłasza jakiejkolwiek inicjatywy na rzecz rozwoju uczniów lub 

szkoły.  
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Wnioski  

 

 Należałoby zwiększyć zaangażowanie rodziców w prace na rzecz szkoły, szczególnie tych, którzy do tej 
pory nie wykazywali się aktywnością. 

 Wspierać inicjatywy rodziców działających na rzecz klasy i szkoły. 

 Poprawić przepływ informacji pomiędzy RR a rodzicami i rodzicami a nauczycielami. 

 Zastanowić się nad przyczynami i próbować zmienić zmniejszającą się frekwencję rodziców na 
wywiadówkach. 
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Z obserwacji i przeprowadzonych rozmów z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów wynika, że ich 

współpraca z rodzicami jest niewystarczająca i najczęściej przybiera formy udziału rodziców w spotkaniach klasowych  

i kontaktach osobistych, głównie z powodu problemów ucznia – zdrowotnych lub w nauce. Udział w przygotowaniu 

dwóch najważniejszych imprez  uczniowskich, obecnie  organizowanych poza szkołą tj. półmetka i studniówki deklaruje 

większość rodziców wybierających swoich przedstawicieli.  

Zaobserwowano malejącą frekwencję rodziców na zebraniach klasowych – w klasach pierwszych jest stosunkowo 

duża, później niestety spada. Podobnie jest ze wsparciem finansowym organizowanym przez Radę Rodziców. Rodzice 

pytani bezpośrednio o przyczyny takiej sytuacji stwierdzili, że wszystkie niezbędne informacje otrzymują drogą 

elektroniczną, są zapracowani, mieszkają w znacznej odległości od szkoły lub, że dziecko nie ma problemów w nauce, 

ma dobre zachowanie i uczęszcza regularnie na zajęcia. Zebranie informacji w postaci wyników ankiet, wywiadów, 

obserwacji i bezpośrednich rozmów z zainteresowanymi pozwala wyciągnąć wniosek o konieczności zweryfikowania 

dotychczasowych działań podejmowanych przez szkołę tak, aby rodzice stali się jej rzeczywistymi partnerami. Należy 

ustalić co należy zrobić, aby usprawnić współpracę dla dobra naszych uczniów.  

Współpraca z rodzicami nie może ograniczać się do spotkań klasowych, lektury strony internetowej lub kontaktów z 

psychologiem/pedagogiem w razie problemów ucznia. Rodzice powinni współdecydować w sprawach szkoły i mieć 

realny wpływ na jej działania. Sami zainteresowani oceniają swoją współpracę ze szkołą na ‘raczej dobrze’ ale wiele 

osób (ok 50%) stwierdziło, że ich wpływ na życie szkoły jest ‘zbyt mały’. Przedstawiciele rady rodziców, że decyzje 

podejmowane przez dyrekcję szkoły są z nimi konsultowane – są to plany wychowawcze, organizacja uroczystości, 

wycieczek, wyposażenie szkoły, współfinansowanie potrzeb itp. Badania przeprowadzone wśród wychowawców 

pokazują, że w każdej klasie jest grupa aktywnych rodziców zainteresowanych nie tylko osiągnięciami własnych dzieci 

lecz pracą szkoły w ogóle, podejmowaniem przez placówkę nowych działań i wyzwań lecz istnieje też grupa rodziców, 

która kontaktuje się ze szkołą rzadko, często ‘na wezwanie’.  

Realizacja tego wymagania na poziomie wysokim musi obejmować inicjatywy rodziców, ich propozycję działań, 

wspieranie szkoły również finansowe a nie tylko zainteresowanie postępami własnego dziecka lub bierny udział w 

wywiadówkach.  
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IV A. Analiza zgromadzonego materiału badawczego pozwala wyciągnąć wniosek, że szkoła realizuje w/w 

wymaganie na poziomie podstawowym tj.: 

 szkoła współpracuje z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci 

 szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy 

 rodzice poprzez swoich przedstawicieli współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowaniu 

decyzji 

REKOMENDACJE 

Zakres współpracy szkoły z rodzicami jest niewystarczający, aby poprawić istniejący stan rzeczy należy: 

1. Podejmować różnorodne działania w celu pogłębienia współpracy szkoły z rodzicami dla dobra uczniów.  

2. Zachęcać rodziców na spotkaniach i poprzez ich dzieci oraz stronę internetową do zgłaszania własnych 

pomysłów i rozwiązań podnoszących jakość pracy szkoły. 

3. Konsultować z rodzicami plany pracy wychowawczej szkoły. 

4. Mobilizować rodziców uczniów słabszych do ściślejszych kontaktów z nauczycielami. 

5. Organizować spotkania z rodzicami – przedstawicielami różnych zawodów.  

6. Zapraszać rodziców do brania udziału w akcjach charytatywnych i imprezach szkolnych np. Dni Otwarte, Dzień 

Sportu. 

7. Podejmować próby pozyskania sponsorów wśród rodziców w celu podniesienia atrakcyjności oferty szkoły.  

8. Poprawić przepływ informacji pomiędzy Radą Rodziców a nauczycielami, uczniami i rodzicami. 

9. Zdiagnozować przyczyny i poprawić zmniejszającą się frekwencję rodziców na wywiadówkach. 

10. Dzielić się władzą i odpowiedzialnością. 
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V. PODSUMOWANIE 
Zmodernizowany system nadzoru pedagogicznego ma umożliwić polskim szkołom stawianie czoła 

wyzwaniom cywilizacyjnym. System ewaluacji oświaty, w rozumieniu jego twórców, powinien stać się 

mechanizmem umożliwiającym szkołom właściwy rozwój, a systemowi oświatowemu wspieranie rozwoju 

cywilizacyjnego naszego społeczeństwa. To ambitne zadanie ma szansę na powodzenie jeżeli uda się danej 

placówce zrealizować postawione przed oświatą wymagania. Aby to osiągnąć nie wystarczy poznanie swoich 

ograniczeń i błędów, należy zmienić model mentalny ‘wdrukowany’ w świadomość pracowników oświaty dla 

których uczenie się (zarówno uczniów, jak i nauczycieli) musi być priorytetem działania szkoły. Wszystko zaś, 

co dzieje się w szkole, musi być dostosowane do potrzeb społeczności, której dana szkoła służy.  

Uczenie się przez całe życie jest wyzwaniem dla współczesnych społeczeństw, szkoła ma za zadanie 

promowanie edukacji jako wartości ważnej dla człowieka w całym jego życiu. Wymaganie to stara się 

przeciwdziałać pasywności dorosłych w uczeniu się i doskonaleniu zawodowym przez całe życie. Nawyk 

ciągłego ‘doszkalania’ powinien zostać wykształcony podczas edukacji szkolnej. Wykorzystywanie i 

analizowanie losów absolwentów jest niezbędnym źródłem informacji, które nie tylko pozwolą 

zmodyfikować aktualny proces edukacyjny ale również dokonać analizy stopnia osiągania celów.  

Wszelkie badania procesów edukacyjnych dowodzą, że o sukcesie edukacyjnym uczniów jak i szkoły w ogóle, 

w dużym stopniu decyduje wsparcie otrzymane od rodziców.  

Wymaganie to nie tylko zachęca lecz wręcz zobowiązuje szkołę do uczynienia z rodziców partnerów w 

procesie kształcenia. Budowanie partnerskich relacji z rodzicami to nie tylko przekazywanie informacji o 

rozwoju ich dzieci lecz również angażowanie ich do podejmowania decyzji dotyczących szkoły w ramach 

określonych statutem kompetencji rodziców. Właściwe relacje z rodzicami uczniów pozwalają zebrać opinie 

o własnym działaniu – pracy i realizowanym w szkole procesie edukacyjnym jak i przekazać informacje o 

celach, intencjach i problemach. Aby nasze działania edukacyjne i wychowawcze były skuteczne wymagane 

i niezbędne jest dobre współdziałanie szkoły i rodziców.  

 

Czy nasza szkoła może być jeszcze lepsza? 

Niniejszy raport odpowiada na to pytanie poprzez zebrane informacje, analizę wyników badań 

diagnostycznych, wyciągnięcie wniosków dotyczących poziomu realizacji dwóch kluczowych wymagań 

postawionych szkole przez władze oświatowe oraz rekomendacje do dalszej pracy w roku przyszłym. Każdy 

z zainteresowanych dowie się z raportu jak postrzegana jest praca nasza i szkoły, w której pracujemy, z 

różnych perspektyw. Dalsza poprawa jakości naszej pracy zależy od nas samych, czasami nasza mentalność 

sprawia, że bezrefleksyjnie powielamy wzorce i schematy utrwalane przez lata pracy. Jednakże większość z 

nas dąży do tego, aby tworzyć relacje szkoła – rodzice oparte na dialogu i zaufaniu. Pozwala to mieć nadzieję, 

że możemy tworzyć szkołę, gdzie wzajemne relacje są równie ważne jak przekazywanie wiedzy i 

wychowywanie młodego pokolenia. 
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