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1. Wprowadzenie 

Podstawa prawna 

Ewaluacja wewnętrzna została przeprowadzona na podstawie: 
 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) 

z dnia 23 sierpnia 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego 

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. 
 
 

Przedmiot i realizacja ewaluacji 

Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub 

placówce za istotne w jej działalności. W bieżącym roku szkolnym zagadnieniem takim 

wybrana zastała współpraca z rodzicami. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym jest 

bardzo istotna. Jednym z najistotniejszych elementów tej współpracy jest zaangażowanie 

rodziców w proces dydaktyczno-wychowawczy. Ten aspekt aktywności szkoły jest istotny dla 

rozwoju szkoły i dopasowania jej działań i form pracy do oczekiwań rodziców. 

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

z jej zadań statutowych, z uwzględnieniem opinii rodziców i nauczycieli dotycząca 

współpracy z rodzicami. 

Analiza i ocena stopnia spełnienia przez szkołę wymagań przeprowadzona została w oparciu 

o Projekt Ewaluacji Wewnętrznej sporządzony przez Zespół ds. Ewaluacji, a zatwierdzony 

przez Dyrektora Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Projekt ewaluacji wewnętrznej 

PLAN PRACY ZESPOŁU 

PROJEKT EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

Rodzice są partnerami szkoły lub 

placówki 

 

 

 

 

 

 

Zdefiniowanie celów 

ewaluacji 

•  

• Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji o 

funkcjonowaniu szkoły w środowisku lokalnym, w 

szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów. 

•  

1. Opis sposobów i efektów dotychczasowej współpracy z 

rodzicami. 

2. Diagnoza stopnia zaangażowania rodziców w życie 

szkoły. 

3. Zebranie informacji na temat możliwości partycypacji 

rodziców w życiu szkoły. 

4. Zebranie informacji na temat oczekiwań rodziców w 

zakresie współdecydowania o szkole. 

 

• Rodzice uczestniczą w przygotowaniu programu profilaktyczno-

wychowawczego. 

• Współdecydują o życiu szkoły. 

• Tworząc Radę Rodziców mają wpływ na działanie szkoły.  

Określenie odbiorców 

ewaluacji 

Dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice 

Identyfikacja zasobów 

(czasowych, finansowych, 

ludzkich) 

•  

• Czas realizacji ewaluacji: wrzesień 2019 – czerwiec 2020 

  

 

 

Wskazanie wykonawców 

ewaluacji 

 

Członkowie Zespołu ds. ewaluacji jako koordynatorzy, 

wychowawcy klas, pedagog. 

Osoby te będą opracowywać koncepcję ewaluacji wraz z 

narzędziami ewaluacji, zbierać dane oraz pisać raport.  

 

 

 

Przedmiotem ewaluacji jest ocena działań szkoły w zakresie 



Określenie przedmiotu 

ewaluacji 

współpracy z rodzicami prowadzona przez szkołę. Celem 

przeprowadzonej ewaluacji jest dostarczenie informacji na temat 

funkcjonowania szkoły w zakresie współpracy z rodzicami oraz 

poznanie oczekiwań rodziców, co do sposobów i form 

współpracy ze szkołą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sformułowanie pytań 

kluczowych (badawczych) 

 

1. W jaki sposób szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie 

rodziców na temat swojej pracy? 

2. W jakim stopniu rodzice mają wpływ na działania 

szkoły? 

3. Jaki jest poziom i zakres zaangażowania rodziców w 

działania prowadzone przez szkołę? 

4. W jaki sposób szkoła informuje rodziców o rozwoju ich 

dzieci? 

5. Jakie formy wspierania rodziców w wychowaniu 

prowadzi szkoła? 

6. Jakie formy kontaktów ze szkołą i nauczycielami 

preferują rodzice? 

7. Czy wybrani rodzice są chętni do pracy na rzecz szkoły w 

ramach wolontariatu? 

8. Do jakich działań wychowawczych najchętniej 

zaangażowaliby się rodzice? 

9. Jakiej pomocy oczekują rodzice od nauczycieli, by Ci 

mogli wspierać swoje dziecko w nauce? 

10. Czy sposoby uzasadniania ocen są zrozumiałe dla 

rodziców , a także czy są pomocne 

w kierowaniu procesem uczenia się dziecka? 

11.  Czy rodzice otrzymują wyczerpujące i rzeczowe 

informacje o poziomie opanowania umiejętności i 

wiadomości swojego dziecka? 

12. Czy w ocenie rodziców szkoła, pedagog szkolny i 

nauczyciele wspierają dziecko w planowaniu jego 

procesu uczenia się? 

13. Czy rodzice informowani są o zagrożeniach w szkole, o 

sytuacji wychowawczej, problemach szkolnych? 

14. Co szkoła powinna zrobić, aby rodzice chętnie z nią 

współpracowali? 

15. W jakich sprawach oczekują rodzice pomocy od szkoły? 

16. Czy rodzicom uczniów znane są podstawowe dokumenty 

regulujące podstawowe zakresy 

funkcjonowania szkoły? 

 

 

 

Określenie kryteriów 

ewaluacji 

 

1. Rodzice przekazują szkole swoje opinie o jej działalności 

oraz procesie nauczania. 

2. Rodzice biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczącej 

życia szkoły i ich opinie mają wpływ na działanie szkoły. 

3. Rodzice uczestniczą w działaniach organizowanych przez 

szkołę. 

4. Rodzice są informowani o rozwoju ich dzieci. 



5. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci. 

  

 

Dobór metod/ narzędzi 

badawczych 

1. Ankieta 

2. Wywiad 

3. Rozmowy indywidualne 

Określenie ram czasowych 

ewaluacji (harmonogramu) 

• Wrzesień/grudzień 2019 r. - opracowanie koncepcji ewaluacji, 
przygotowanie narzędzi ewaluacyjnych 

• Styczeń/ marzec 2020 r. - zebranie informacji od rodziców, 

nauczycieli, dyrektora szkoły, 

• Czerwiec 2020 r. - raport ewaluacyjny 

 

 

Wnioski: 

   

 

 

 

Rekomendacje: 

  

  

 

ŹRÓDŁA DANYCH: 

Kwestionariusz ankiety: 

◦ dla rodziców 

◦ dla wychowawców 

Kwestionariusz wywiadu: 

◦ z dyrektorem 

Analiza dokumentów: 

◦ statut szkoły 

◦ dokumentacja wychowawców 

 

GRUPA BADAWCZA: 

1. Rodzice uczniów  

2. Wychowawcy klas 

3. Dyrektor 

 

 



HARMONOGRAM EWALUACJI: 

 

ZADANIE TERMIN REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

Zapoznanie się z wytycznymi 

projektu ewaluacji 

wewnętrznej na rok szkolny 

2019/2020 

do 30.11.2019  

zespół ds. ewaluacji                      

w składzie: 
1. Adrianna Miś  

2. Katarzyna Góra  

3. Aleksandra Olejnik  

4. Elżbieta Stencel  

5. Magdalena Stencel  

6. Beata Sztuka  

Przygotowanie narzędzi 

ewaluacyjnych 

1.11.2019-31.12.2019 

Zebranie informacji od grup 

badawczych za pomocą 

przygotowanych narzędzi 

1.01.2020-31.03.2020 

Opracowanie i analiza 

zgromadzonych danych, 

przygotowanie raportu 

1.04.2020-31.05.2020 

Przedstawienie raportu 

dyrektorowi szkoły 

do 5.06.2020 Adrianna Miś  

 

Przedstawienie raportu Radzie 

Pedagogicznej 

posiedzenie 

klasyfikacyjne - 

czerwiec 2020 

Adrianna Miś  

 

Zapoznanie rodziców                              

z raportem 

zebranie z rodzicami - 

wrzesień 2020 

wychowawcy klas 

 

3. Zestawienie wyników wywiadu z Dyrektorem szkoły,  ankietowania nauczycieli i 

rodziców. 

SKRYPT WYWIADU Z DYREKTOREM SZKOŁY 

1. Z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do Pani rodzice? 

Odpowiedź: Najczęściej są to sprawy dotyczące bezpośrednio ich dzieci oraz sprawy 

ogólne szkoły. 

2. Czy udziela Pani pomocy rodzicom w każdej sytuacji, w której się do Pani zwracają? 

Odpowiedź: Tak, staram się udzielać wszelkiej możliwej pomocy oraz informacji. 

3. Jak ocenia Pani zaangażowanie rodziców we współpracę ze szkołą/przedszkolem? 

Odpowiedź: Jest grupa rodziców która aktywnie angażuje się we współpracę ze szkołą. 

 



4. Jakie formy aktywności przejawiają rodzice? 

Odpowiedź: Rodzice angażują się w różnorodny sposób: pozyskiwanie funduszy czy 

sponsorów, udział we wszystkich uroczystościach organizowanych przez szkołę, 

dofinansowanie potrzeb szkoły. 

5. Jakie efekty dla szkoły/przedszkola przynosi współpraca z rodzicami? 

Odpowiedź: Większość rodziców utożsamia się z naszą szkołą/przedszkolem i zależy im 

na dobrym wizerunku naszej placówki w środowisku. Szkoła ma dobrą opinie                             

w środowisku, a dzięki temu, że obowiązujące prawo wewnątrzszkolne jest konsultowane 

z rodzicami, jest przez nich respektowane. 

 

ANALIZA WYWIADU Z DYREKTOREM SZKOŁY 

 Dyrektor szkoły, twierdzi, że rodzice angażują się w życie szkoły poprzez jej 

materialne wspieranie oraz pomagają przy organizacji uroczystości szkolnych. Według 

dyrektora placówki współpraca z rodzicami przynosi wymierne efekty dla szkoły. Większość 

rodziców utożsamia się z naszą placówką i zależy im na dobrym wizerunku szkoły i oddziału 

przedszkolnego. Dyrektor szkoły jest dostępny i zawsze służy pomocą rodzicom, którzy 

chętnie zgłaszają swoje propozycje i uwagi.  

 

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

PRZEPROWADZONEJ W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W DROŻKACH                               

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020. 

W celu uzyskania informacji na temat współpracy z rodzicami, przeprowadzono 

badania wśród rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.  

W ankiecie wzięło udział 9 rodziców (56 % ogółu rodziców), po przeanalizowaniu 

odpowiedzi ankietowanych wyniki zawarto w poniższych tabelach. 

Tabela nr 1. 

Czy interesuje się Pan/Pani tym co dzieje się w przedszkolu? 

L.p. Odpowiedź Liczba odpowiedzi % 

1. Zdecydowanie tak. 9 100 

2. Raczej nie. 0 0 

3. Nie. 0 0 

 

 Jak wynika z ankiety 100% udzielających odpowiedzi potwierdziło, że zdecydowanie 

interesuje się pracą przedszkola. 

 



Tabela nr 2. 

Z jakich form kontaktu z przedszkolem korzysta Pani/Pan najczęściej? 

L.p. Odpowiedź Liczba odpowiedzi % 

1. Spotkanie indywidualne. 3 33 

2. Spotkanie z rodzicami. 2 22 

3. Rozmowa telefoniczna. 2 22 

4. Wiadomość SMS. 2 22 

5. Inne. 0 0 

 

 Opowiadając na drugie pytanie ankiety badani udzielili nasypujących odpowiedzi. 

Troje z rodziców (33%) przyznało, że cenią sobie kontakty indywidualne z wychowawcą, 

dwoje z rodziców wiedzę na temat pracy przedszkola czerpie ze spotkań wychowawcy z 

rodzicami (22%). Pozostali wolą kontaktować się z wychowawcą telefonicznie (22%) lub za 

pomocą SMS (22%). 

Tabela nr 3. 

W jaki sposób Pani/Pan angażuje się w życie przedszkola? 

L.p. Odpowiedź Liczba odpowiedzi % 

1. Pomagam przy organizacji imprez. 2 22 

2. Biorę udział w imprezach 

przedszkolnych. 

2 22 

3. Biorę udział w zajęciach otwartych. 1 11 

4. Wspieram finansowo przedszkole. 4 44 

5. Działam w Radzie Rodziców. 0 0 

6. Nie angażuję się. 0 0 

7. Inne. 0 0 

   

Ankietowani najczęściej wybierali odpowiedź nr 4. twierdząc, że wspierają finansowo 

przedszkole (44%). Dwie osoby zadeklarowały, że biorą udział w imprezach przedszkolnych 

(22%), pomagają przy organizacji tych imprez (22%), biorą udział w zajęciach otwartych 

(11%). 

Tabela nr 4.  

W jakich sprawach oczekuje Pani/Pan pomocy od przedszkola? 

L.p. Odpowiedź Liczba odpowiedzi % 

1. Wspieranie dziecka w rozwoju. 8 89 

2. Wychowanie dziecka. 1 11 

3. Pomoc socjalna. 0 0 

4. Inne. 0 0 



  Rodzice (89%) oczekują, że przedszkole będzie wspierało ich dziecko w rozwoju oraz 

wychowaniu (11%).  

Tabela nr 5. 

Czy Pani/Pana zdaniem przedszkole, pedagog i nauczyciele wspierają Pani/Pana dziecko w 

procesie zdobywania wiedzy oraz nowych umiejętności? 

L.p. Odpowiedź Liczba odpowiedzi % 

1. Zdecydowanie tak. 7 78 

2.  Raczej tak. 2 22 

3. Trudno powiedzieć. 0 0 

4. Raczej nie 0 0 

5. Zdecydowanie nie. 0 0 

  

 Jak wynika z powyższej tabeli rodzice uważają, że przedszkole oraz nauczyciele 

zdecydowanie wspierają dziecko (78%) w procesie zdobywania wiedzy oraz nowych 

umiejętności. Dwoje (22%) ankietowanych twierdzi, że przedszkole oraz jego pracownicy 

„raczej” wspierają rozwój ich dzieci. 

Tabela nr 6. 

Skąd czerpie Pani/Pan informacje o działalności przedszkola? 

L.p. Odpowiedź Liczba odpowiedzi % 

1. Ze strony internetowej. 2 22 

2. Od wychowawcy. 7 78 

3. Od innych rodziców. 0 0 

4. Nie interesuje mnie działalność 

przedszkola. 

0 0 

5. Inne. 0 0 

 

Większość badanych przyznała, że informacje o działalności przedszkola czerpie od 

wychowawcy (78%). Pozostali ankietowani ze strony internetowej (22%). 

Tabela nr 7.  

W jaki sposób przekazuje Pani/Pan swoje uwagi dotyczące działalności przedszkola? 

L.p. Odpowiedź Liczba odpowiedzi % 

1. W rozmowie indywidualnej z 

wychowawcą. 

6 67 

2. W rozmowie z dyrektorem. 0 0 

3. W rozmowie z przedstawicielem 

Rady Rodziców. 

0 0 

4. Nie mam uwag. 3 33 



5. Inne. 0 0 

  

 Większość rodziców przyznała, że swoje uwagi dotyczące działalności przedszkola 

przekazuje bezpośrednio wychowawcy (67%). Pozostali stwierdzili, że nie mają uwag (33%). 

Tabela nr 8. 

Czy Pani/Pana zdaniem przedszkole odpowiednio pełni funkcje dydaktyczne, wychowawcze  

i opiekuńcze wobec Pani/Pana dziecka? 

L.p. Odpowiedź Liczba odpowiedzi % 

1. Tak. 8 89 

2. Nie. 1 11 

  

 Większość badanych stwierdziła, że przedszkole odpowiednio spełnia wszystkie swoje 

funkcje (89%), jedna osoba stwierdziła, że nie (11%). 

Tabela nr 9. 

Czy Pani/Pana dziecko chętnie uczęszcza do przedszkola? 

L.p. Odpowiedź Liczba odpowiedzi % 

1. Tak. 9 100 

2. Nie. 0 0 

  

 Wszyscy ankietowani zgodnie stwierdzili, że ich dziecko chętnie uczęszcza do 

przedszkola (100%). 

 

 

Wnioski z ewaluacji:  

• Rodzice uważają, że przedszkole odpowiednio pełni funkcje opiekuńcze, 

wychowawcze i dydaktyczne. 

• Działania nauczycieli podejmowane w zakresie współpracy są adekwatne do 

oczekiwań rodziców. 

• Rodzice najczęściej wybierają jako źródło informacji wychowawcę, cenią sobie 

kontakt indywidualny.  

• Niepokojący jest fakt, że rodzice deklarują z jednej strony, że „interesują się tym co 

dzieje się w przedszkolu” z drugiej natomiast wykazują brak zainteresowania 

proponowanymi formami współpracy. 

 

 

 



Rekomendacje: 

• Zadowolenie rodziców ze współpracy z przedszkolem jest na poziomie bardzo 

dobrym, w przyszłości jednak warto zwiększyć zaangażowanie rodziców w prace na 

rzecz przedszkola. 

• Należy bardziej aktywizować rodziców, aby w większym stopniu wpływali na jakość i 

skuteczność przedszkola. 

• Należy zwiększyć zaangażowanie rodziców w organizację uroczystości i imprez 

przedszkolnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DROŻKACH                               

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020. 

  

W marcu 2020 roku wśród grona pedagogicznego Szkoły Podstawnej w Drożkach przy 

pomocy portalów społecznościowych została przeprowadzona ankieta online badająca obszar 

ewaluacyjny pt.: „Rodzice są partnerami szkoły lub placówki” Ankieta została opracowana w 

programie Microsoft Forms i stanowi narzędzie badawcze i analityczne.  

W ankiecie wzięło udział 11 nauczycieli co stanowi 78% grona pedagogicznego. Na 14 pytań 

11 stanowiły pytania zamknięte, 2 pytania półotwarte i jedno pytanie otwarte, dające 

możliwość wypowiedzi ankieterów na temat zachęcania rodziców do zgłaszania propozycji 

działań w szkole. Ankieta była anonimowa a wyniki przedstawiają poniższe wykresy.  

 

 

 

 

 



 

Odpowiedz: wysokie: 2 (18%), średnie: 9 (82%), małe :0, znikome: 0 

 

 

 

Odpowiedzi: bardzo dobra: 2 (18%), dobra: 7 (64%), średnia: 1 (9%), słaba: 1 ((9%) 
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Zainteresowanie rodziców szkołą. 
[ dot. pytania nr 1]
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Frekwencja rodziców na zebraniach i 
konsultacjach  (dot. pytania nr 2)



 

 

 

 

Odpowiedzi: bardzo dobra: 4 (36%), dobra: 7 (64%), raczej zła:0, zdecydowanie zła:0 
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bardzo dobra

dobra

raczej zła

zdecydowanie zła

Współpraca nauczycieli i rodziców 
(dot. pytania nr 3)



 

Odpowiedzi: oceny: 8 (72%), zasady oceniania: 0, problemy wychowawcze: 10 (91%) organizacja 

pracy szkoły :1 (9%), problemy z książkami: 0, inne:0 

 

 

Odpowiedzi: Działalność w Radzie Rodziców: 10 (91%), praca społeczna :7 (63%), wsparcie 

materialne: 2 (18%), uroczystości szkolne: (81%), uroczystości klasowe: 8 (72%), inne:0 



 

 

Odpowiedzi: imprezy szkolne: 9(81%), wykłady, pogadanki: 3(27%), dziennik elektroniczny, sms: 

8(72%), spotkania indywidualne: 11(100%), spotkania ogólne: 8(72%), spotkania okolicznościowe: 

4(36%), wiadomości e-mail: 6 (54%), rozmowy telefoniczne: 7 (63%), inne:0 
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Odpowiedzi: ankiety wśród rodziców: 3 (27%), indywidualne rozmowy z rodzicami: 11(100%), 

Informacje od rodziców: 10(91%), inne:0 
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Odpowiedzi: na spotkaniach indywidualnych: 10 (91%), e-mail:0, telefonicznie: 8 (72%), na 

zebraniach: 8 (72%), dziennik elektroniczny: 7 (63%) 
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Odpowiedzi: funkcjonowanie klasy: 8 (72%), osiągnięcia edukacyjne i zachowanie: 11(100%), sprawy 

organizacyjne: 10 (91%), akta prawne:6 (54%), inne:0 

 

 

 

Odpowiedzi: tak -5 (45%), nie- 6 (55%) 
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Odpowiedzi: podawanie źródeł informacji: 9 (81%), na spotkaniach indywidualnych: 6 (54%), na 

zebraniach: 8(72%) 
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Odpowiedzi: Bezpośredni kontakt z dyrekcją: 10 (91%), Radę Rodziców: 6 (54%), Dyskusje na 

zebraniach: 9 (81%) 
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SZCZEGÓŁOWA ANALIZA ZEBRANYCH INFORMACJI: 

82% ankietowanych nauczycieli uznało, że rodzice wykazują średnie zainteresowanie szkołą, 

a 18% określiło to zainteresowanie jako wysokie. Frekwencja rodziców na zebraniach jest 

dobra (64%), natomiast 36% ankieterów uznało, że bardzo dobra. Ankietowani nauczyciele 

określają ich współpracę z rodzicami jako dobrą (64%) i bardzo dobrą (36%).  Kwestie, które 

powinny zainicjować współpracę z rodzicami według ankieterów to: słabe wyniki w nauce 

(91%), frekwencja dziecka i złe zachowanie (72%), kłopoty rodzinne (54%) i stosowanie 

używek (45%). Według 91% nauczycieli zaniepokojenie u rodziców budzą: problemy 

wychowawcze, 72% zadeklarowało niepokój rodziców o oceny, a 9% uważa, że organizacja 

pracy szkoły. Formy współpracy rodziców ze szkołą to działalność w Radzie Rodziców (wg 

91%), uroczystości szkole (81%), uroczystości klasowe (72%), praca społeczna (63%),                       

a także wsparcie materialne (18%). Ankietowane grono pedagogiczne proponuje opiekunom 

swoich uczniów następujące formy współpracy: spotkania indywidualne (100%), imprezy 

szkole (81%), spotkania ogólne, a także przez dziennik elektroniczny (72%). Proponowane 

formy współpracy nauczycieli z rodzicami to również spotkania okolicznościowe (36%)                      

oraz wykłady i pogadanki (27%). Rodzice informują ankietowanych nauczycieli o swoich 

potrzebach w zakresie współpracy ze szkołą poprzez indywidualne rozmowy z ankieterami 

(100%), przekazują istotne informacje (91%), wyrażają swoje potrzeby poprzez 

zaproponowane przez nauczycieli ankiety (27%). 10 ankietowanych nauczycieli deklaruje, że 

informuje rodziców o problemach wychowawczych i edukacyjnych ich dziecka w trakcie 

spotkań indywidualnych (91%), 8 przekazuje powyższe informacje telefonicznie i na 

zebraniach (72%), a 7 do tego przekazu używa dziennika elektronicznego (63%). Tematy, 

które zostają poruszane w trakcie tzw. „wywiadówek” to u wszystkich ankieterów: 

osiągnięcia edukacyjne i zachowanie, 91% deklaruje również sprawy organizacyjne, 72% 

funkcjonowanie klasy a według 54% ankieterów rodzice zainteresowani są również aktami 

prawnymi regulującymi funkcjonowanie szkoły. W przypadku zainteresowania rodziców 

aktami regulującymi funkcjonowanie szkoły, ankietowani nauczyciele podają źródła 

informacji (81%), pomagają w zapoznaniu się z nimi na zebraniach (72%), a 54% organizuje 

w tym zakresie spotkania indywidualne. Rodziciele mogą również wpływać na organizację 

zajęć szkolnych w tym dodatkowych poprzez bezpośredni kontakt z dyrekcją (90%), dyskusje 

na zebraniach (wg 81%), a także poprzez Radę Rodziców (54%). Ankietowane grono 

pedagogiczne zachęca rodzicieli do zgłaszania propozycji działań w szkole/klasie poprzez: 

możliwość współdecydowania w sprawie organizowania wycieczek szkolnych, uroczystości 

klasowych, a także ich angaż w akcje charytatywne. Ankieterzy zachęcają rodzicieli do 

wypowiedzi w tej kwestii na zebraniach, spotkaniach indywidualnych, a także sami informują 

o aktualnych działaniach w szkole/klasie.  

 

 

 

 



WNIOSKI: 

• Rodzice wykazują średnie zainteresowanie szkołą, a ich frekwencja jest określana jako 

dobra. 

• Współpraca nauczycieli z rodzicami jest określana jako dobra a problemy, które budzą 

zaniepokojenie rodzicieli to problemy wychowawcze i oceny. 

• Rodziciele współpracują ze szkołą poprzez działalność w Radzie Rodziców, 

organizowanie uroczystości szkolnych i klasowych, pracę społeczna i działania 

charytatywne.  

• Formy współpracy proponowane rodzicom przez ankieterów to spotkania 

indywidualne i ogólne, imprezy szkolne, dziennik elektroniczny i smsy, wykłady                         

i pogadanki. 

• Ankietowane grono pedagogiczne informuje rodziców o osiągnieciach edukacyjnych, 

sprawach organizacyjnych, funkcjonowaniu klasy, a także o aktualnych działaniach              

w szkole.  

• Rodzice dzielą się swoimi opiniami najczęściej podczas indywidualnych i ogólnych 

spotkań z wychowawcą, a także poprzez udział w ankietach. 

• Badany obszar ewaluacyjny bierze czynny udział w podejmowaniu decyzji 

dotyczących życia szkoły i ich opinie mają wpływ na działanie szkoły. 

REKOMENDACJE: 

• Współpraca rodziców z nauczycielami kształtuje się na dobrym poziomie i należy 

poziom tej współpracy utrzymywać.  

• Mocną stroną współpracy, jaka wynika z ankiety jest organizacja uroczystości                       

i imprez klasowych. Należy w dalszym ciągu podtrzymywać zaangażowanie rodziców 

w ich organizację, a także zapraszać ich jako opiekunów imprez szkolnych                            

i klasowych. 

• W trakcie zebrań każdorazowo zachęcać rodziców do zgłaszania propozycji działań 

dotyczących klasy i szkoły. Dodatkowo informować ich, jakie działania wspierające 

rozwój uczniów podejmuje szkoła.  

• Nadal prowadzić szkolną stronę internetową na portalach społecznościowych w celu 

przekazywania informacji z życia szkoły. Na stronie szkoły aktualizować dokumenty 

regulujące pracę szkoły.  

 



ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DROŻKACH                        

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020. 

  

W marcu 2020 roku wśród Rodziców Szkoły Podstawnej w Drożkach przy pomocy portalów 

społecznościowych została przeprowadzona ankieta online badająca obszar ewaluacyjny         

pt.: „Rodzice są partnerami szkoły lub placówki”. Ankieta została opracowana w programie 

Formularze Google i stanowi narzędzie badawcze i analityczne.  

W ankiecie wzięło udział 24 rodziców co stanowi 52% wszystkich rodziców. Na 19 pytań, 16 

stanowiło pytania zamknięte,  3 pytania otwarte, dające możliwość wypowiedzi ankieterów na 

temat zgłaszanych przez rodziców propozycji działań dotyczących uczniów i szkoły. Ankieta 

była anonimowa, a wyniki przedstawiają poniższe wykresy.  

 

 

Odpowiedzi: zdecydowanie tak, raczej tak - 22 (92 %), trudno powiedzieć – 1 (4 %),  raczej nie, 

zdecydowanie nie - 1 (4%) 

 



 

Odpowiedzi: zdecydowana większość rodziców pomaga w przygotowaniu imprez szkolnych                               

i organizacji wycieczek klasowych – 11 (46%), najmniej osób angażuje się w pomoc materialną na 

rzecz szkoły oraz pomoc w wolontariacie.  

 

 

 

Odpowiedzi: zdecydowana większość rodziców wiadomości na dzienniku elektronicznym (88%)                       

i zebrania (71%)  uważa za najlepszą formę kontaktu ze szkołą  



 

Odpowiedzi: zdecydowanie tak, raczej tak - 18 (75 %), trudno powiedzieć – 5 (21 %),  raczej nie, 

zdecydowanie nie - 1 (4%) 

 

Odpowiedzi: zdecydowana większość rodziców najchętniej angażowałaby się w rozwijanie 

zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych (38%) oraz przygotowanie imprez szkolnych 

(67%) . Przygotowanie prelekcji w ramach lekcji wychowawczej, ta forma angażowania się w 

działalność szkoły miałaby najmniej zwolenników (0%). 

 



Odpowiedzi: w większości przypadków ankietowani rodzice oczekują ze strony szkoły pomocy                    

w wspieraniu dziecka w nauce (63%), jasnych zasad oceniania i opisywania osiągnięć uczniów (38%) 

oraz pomocy w zapobieganiu zagrożeniom (agresji, cyberprzemocy) blisko (46%) 

Odpowiedzi: rodzice wskazują, iż informacje na temat postępów dziecka w nauce uzyskują głównie 

poprzez dziennik elektroniczny (92%) oraz od wychowawców klasy (71%) 

 

Odpowiedzi: zdecydowanie tak, raczej tak - 15 (62 %), trudno powiedzieć – 5 (21 %),  raczej nie, 

zdecydowanie nie - 4 (17%) 



 

Odpowiedzi: zawsze, gdy jest taka potrzeba - 12 (50%), od czasu do czasu– 5 (21%),  zdarzało się, że 

pomimo potrzeby nie otrzymaliśmy wsparcia- 0 (0%), nigdy – 4 (17%),                                                       

nie ma takiej potrzeby- 3 (12%) 

 

Odpowiedzi: zdaniem blisko 71% ankietowanych szkoła może zachęcić rodziców do współpracy 

poprzez informowanie o jej potrzebach. 

 



Odpowiedzi: tak – 4 (17 %), nie - 20 (83%) 

 

12. Jeśli w pytaniu 11 zaznaczył Pan/zaznaczyła Pani odpowiedź "TAK", proszę określić jakie 

działania: 

 

 

 

Odpowiedzi: inicjatywy dotyczące działalności szkoły rodzice przekazują przede wszystkim podczas 

zebrań szkolnych (54%), w trakcie indywidualnych rozmów z wychowawcą klasy (38%) oraz 

dyrekcją (21%)  
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Odpowiedź do zadania 12.



14. Czy są takie działania, które zostały podjęte lub zmienione przez szkołę pod wpływem 

Pana/Pani opinii? Proszę napisać "TAK" albo "NIE". Jeśli TAK, proszę określić jakie: 

 

 

Brak odpowiedzi - 16 

15. W jakich działaniach prowadzonych przez szkołę mieli Państwo okazję uczestniczyć?                       

Jeśli w żadnych proszę napisać "NIE". 

 

Brak odpowiedzi - 12 
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ODPOWIEDŹ DO ZADANIA 15 .



 

Odpowiedzi: tak, jestem informowany/a na bieżąco – 11 (46%) tak, jestem informowany/a, ale 

sporadycznie – 5 (21%), nie otrzymuję takich informacji – 8 (33%) 

 

 

Odpowiedzi: zdecydowanie tak, raczej tak - 15 (63 %), trudno powiedzieć – 5 (21 %),  raczej nie, 

zdecydowanie nie - 4 (16%) 

 

 



Odpowiedzi: wiedzę na temat dokumentacji szkolnej rodzice czerpią najczęściej ze strony 

internetowej szkoły (75%) od wychowawcy (42%) lub ze stron publikacji oświatowych (21%) 

 

 

 

Treść zadania 19. 
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SZCZEGÓŁOWA ANALIZA ZEBRANYCH INFORMACJI: 

Według ankiety dla rodziców - większość (92%) interesuje się tym co dzieje się w szkole, 

pomaga w przygotowaniu imprez szkolnych i organizacji wycieczek klasowych (46%). 

Rodzice chcą być informowani o potrzebach szkoły. Zdaniem blisko 71% ankietowanych 

szkoła może zachęcić rodziców do współpracy poprzez informowanie o jej potrzebach. 

Zdecydowana część rodziców wówczas najchętniej angażowałaby się w rozwijanie 

zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych (38%) oraz przygotowanie imprez 

szkolnych (67%). Przeprowadzenie prelekcji podczas lekcji wychowawczej, ta forma 

angażowania się w działalność szkoły miałaby najmniej zwolenników (0%). Najliczniejsza 

grupa rodziców jako najlepszą formę kontaktu ze szkołą wybiera wiadomości na dzienniku 

elektronicznym (88%) i zebrania klasowe oraz szkolne (71%). Rodzice oczekują od szkoły 

wsparcia dziecka w nauce (63%), jasnych zasad oceniania i opisywania osiągnięć uczniów 

(38%) oraz pomocy w zapobieganiu zagrożeniom (agresji, cyberprzemocy), blisko (46%) 

ankietowanych wyraziło taką potrzebę. Zdaniem respondentów nauczyciele rozmawiają                       

o możliwościach rozwoju dziecka zawsze, gdy jest taka potrzeba. 50% ankietowanych jest 

tego zdania , od czasu do czasu (21%), nie ma takiej potrzeby (12%). W ankiecie rodzice 



odpowiadali także na pytania związane z rodzajami form współpracy oraz możliwością 

wywierania wpływu przez rodziców na pewne decyzje dotyczące organizacji procesu 

nauczania i funkcjonowania szkoły. Większość ankietowanych rodziców przekazuje uwagi 

lub inicjatywy dotyczące działalności szkoły podczas zebrań szkolnych (54%), w trakcie 

indywidualnych rozmów z wychowawcą klasy (38%) oraz dyrekcją (21%). Rada Rodziców 

według ankietowanych na bieżąco (46%) informuje o decyzjach przez nią podejmowanych, 

informacji takich nie otrzymuje 33% respondentów. 

Na pytanie: „Czy w tym lub poprzednim roku szkolnym zgłaszał Pan/zgłaszała Pani 

propozycje działań, które dotyczyły uczniów i szkoły?” zdecydowana większość, bo aż 83% 

ankietowanych udzieliło odpowiedzi negatywnej. Zaledwie 17% podjęło takie działania 

poprzez zajęcia rozwijające, zebrania zapobiegające likwidacji szkoły czy organizacje 

wycieczek. 63% respondentów twierdzi, że raczej znają przepisy oświatowe oraz dokumenty 

regulujące pracę szkoły, choć 37 % nie jest o tym fakcie do końca przekonana. Wiedzę na 

temat dokumentacji szkolnej rodzice czerpią najczęściej ze strony internetowej szkoły (75%), 

od wychowawcy (42%) lub ze stron publikacji oświatowych (21%). 

W pytaniu 19 ankietowani rodzice zostali poproszeni o ocenę zdań, które odnosiły się do 

poszczególnych wymiarów aktywności szkoły. Przeprowadzona analiza wyników badań 

dotyczących ogólnego poziomu zadowolenia ze szkoły, wskazuje, że rodzice bardzo dobrze 

oceniają placówkę, do której uczęszczają ich dzieci. Oceny od 4 do 6, czyli odpowiedniki 

szkolnych ocen dobrych, bardzo dobrych i celujących, stanowiły ponad 71% wszystkich ocen, 

z tego 58% stanowiły oceny "6". Kolejny pomiar dotyczył poziomu zadowolenia badanych 

rodziców z nauczycieli uczących ich dzieci. Ponad 54% ocen wskazanych przez rodziców 

mieściło się w przedziale od 4 do 6. Przy czym 25% stanowiły oceny celujące. Można 

stwierdzić, że również w wymiarze kadrowym (pedagogicznym) szkoła oceniana jest dobrze. 

Badani rodzice zostali także poproszeni o określenie poziomu zadowolenia                              

z postępów edukacyjnych swoich dzieci uczęszczających do ocenianej placówki. Można 

przyjąć, że jest to ocena dobra. Tutaj również większość stanowiły oceny mieszczące się w 

przedziale od 4 do 6. Oceny takie stanowiły ok. 75%. Jedynie około 4 % badanych jest nie w 

pełni zadowolonych, a około 21 % średnio zadowolonych z postępów edukacyjnych swoich 

dzieci. Kolejnym obszarem oceny były ogólne warunki pracy szkoły. W konsekwencji, 

można stwierdzić, że badani rodzice bardzo dobrze oceniają warunki pracy szkoły. Ponad 

75% ocen badanych rodziców mieściło się w przedziale od 4 do 6.  

 

WNIOSKI: 

• Rodzice interesują się tym, co dzieje się w szkole, angażują się w jej życie. 

• Nieliczna grupa rodziców uczestniczy w działaniach organizowanych przez szkołę, 

bierze udział w imprezach i uroczystościach szkolnych, wykonuje użyteczne prace na 

rzecz szkoły. 

• Rodzice mają możliwość wyrażania swojej opinii o pracy szkoły i procesie nauczania.  

• Rodzice traktowani są jako partnerzy, tzn. szkoła dba o pozyskiwanie opinii rodziców 

i wykorzystuje je w pracy, mają możliwość włączania się w różne działania szkoły. 

• Dla większości rodziców formy kontaktu ze szkołą i sposoby informowania                           

o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci są optymalne.  

• Rodzice oczekują ze strony szkoły pomocy w wspieraniu dziecka w nauce, jasnych 

zasad oceniania i opisywania osiągnięć uczniów oraz pomocy w zapobieganiu 

zagrożeniom (agresji, cyberprzemocy). 



• Głównym źródłem wiedzy rodziców na temat przepisów regulujących pracę szkoły, 

problemów i potrzeb szkoły jest strona internetowa szkoły, wychowawca oraz strony 

portali oświatowych. Ich wiedza na temat przepisów regulujących pracę szkoły nie 

jest pełna. 

• Rodzice wysoko oceniają pracę i warunki pracy placówki edukacyjnej, do której 

uczęszczają ich dzieci. 

 

 

 REKOMENDACJE: 

• Zadowolenie rodziców ze współpracy ze szkołą kształtuje się na poziomie dość 

dobrym, ale w przyszłości warto zwiększyć zaangażowanie rodziców w pracę na rzecz 

szkoły. 

• By rodzic miał poczucie podmiotowości , należy nadal tworzyć mu możliwość 

wyrażania własnego zdania na temat pracy szkoły, współdecydowania i uczestnictwa 

w podejmowanych przez szkołę działaniach. 

• Bardziej aktywizować rodziców, aby w większym stopniu mogli wpływać na jakość                

i skuteczność szkoły. 

• Większość rodziców uważa , że formy kontaktu ze szkołą i sposoby informowania                 

o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci są optymalne, dlatego należy ten poziom 

utrzymać. 

• Należy zwiększyć zaangażowanie rodziców w organizację uroczystości i imprez 

szkolnych. 

• Zbudowanie klimatu zaufania i bezpieczeństwa zaowocuje czynnym włączeniem się 

rodziców w życie szkoły. Wtedy chętniej podzielą się swoimi spostrzeżeniami, 

refleksjami, z czasem będą poruszać tematy, które ich interesują. 

• Warto zaproponować możliwość przygotowania i prowadzenia zebrania klasowego 

przez rodzica będącego przedstawicielem rady klasowej. 

• Zasugerować Radzie Rodziców możliwość umieszczania na szkolnej stronie 

internetowej wiadomości, artykułów czy ogłoszeń.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Załączniki: 



 

  

WYWIAD Z DYREKTOREM SZKOŁY 

1. Z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do Pani rodzice? 

2. Czy udziela Pani pomocy rodzicom w każdej sytuacji, w której się do Pani zwracają? 

3. Jak ocenia Pani zaangażowanie rodziców we współpracę ze szkołą/przedszkolem? 

4. Jakie formy aktywności przejawiają rodzice? 

5. Jakie efekty dla szkoły/przedszkola przynosi współpraca z rodzicami? 

 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI  

NA TEMAT: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 

Szanowni państwo!  Ankieta, którą wypełniacie jest anonimowa. Proszę przemyślane i 

szczere odpowiedzi. We wszystkich okienkach, przy których odpowiedzi wydają się Państwu 

bliskie, proszę postawić X. Tam, gdzie trzeba odpowiedzieć nieco dłużej, proszę uzupełnić. 

Można zaznaczyć kilka odpowiedzi. Odpowiedzi Państwa są dla nas cenne i mogą być 

pomocne w planowaniu podejmowanych działań. 

 

1.  Jakie według Pani/ Pana zainteresowanie szkołą wykazują rodzice?  

□ wysokie                                    □ małe                                            □ brak zainteresowania  

□ średnie                                     □ znikome  

 

2. Czy frekwencja rodziców na zebraniach, konsultacjach jest: 

□ bardzo dobra                                □ średnia  

□ dobra                                             □ słaba 

 

3. Jak przebiega Pani/Pana współpraca z rodzicami: 

□ bardzo dobrze                       □ dobrze     

□ raczej źle                               □ zdecydowanie źle 

 

4.   Jakie kwestie według Pani/ Pana powinny zainicjować współpracę z rodzicami? 

□ słabe wyniki w nauce                          □ kłopoty w rodzinie         

□ frekwencja   dziecka                            □ stosowanie używek           □ złe zachowanie  

5.    Jakie problemy w trakcie spotkań budzą zaniepokojenie rodziców? 



□ oceny       □ zasady oceniania     □ problemy wychowawcze 

□ organizacja pracy szkoły            □ problemy z książkami 

□ inne:…………………………………………………………………… 

 

6.  Czy rodzice angażują się w następujące formy współpracy ze szkołą? Jeśli tak, to proszę zaznaczyć  

□ działalność w Radzie Rodziców                

□ wsparcie materialne  

□ praca społeczna                                                                      

□ uroczystości szkolne 

□ uroczystości klasowe 

 

7. Czy proponuje Pani/ Pan rodzicom następujące formy współpracy? Jeśli tak, to proszę zaznaczyć. 

□ imprezy szkolne                                                             

□ spotkania okolicznościowe  

□ wykłady, pogadanki                                                      

□ wiadomości poprzez e-mail, dziennik elektroniczny, sms  

□ rozmowy telefoniczne □ spotkania indywidualne 

□ spotkania ogólne  

 

8. W jaki sposób uzyskuje Pani / Pan informacje na temat potrzeb rodziców w zakresie współpracy ze  

szkołą? 

□ ankiety wśród rodziców 

□ indywidualne rozmowy z rodzicami 

□ informacje od uczniów  

□ inne, jakie? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

9.   W jaki sposób informuje Pani/ Pan rodziców o problemach wychowawczych i edukacyjnych? 

□ poprzez dziennik elektroniczny□ e-mail 

□ telefonicznie                                                                 

□ na spotkaniach indywidulanych  

□ na zebraniach 

10.  Jakie informacje zostają poruszane na Pani/Pana zebraniach z rodzicami? 



□ informacje o funkcjonowaniu klasy 

□ informacje o osiągnięciach edukacyjnych i zachowaniu  

□ sprawy organizacyjne  

□ informacje dotyczące aktów prawnych  

11. Czy dokumenty regulujące funkcjonowanie szkoły są tematem zainteresowania rodziców? 

□ tak                             □ nie 

12. Jeśli rodzice wykazują zainteresowanie dokumentami regulującymi pracę szkoły to, w jaki sposób 

ułatwia się im zapoznanie z nimi? 

 

□ podaje źródła informacji         □ na spotkaniach indywidualnych          □ na zebraniach 

 

13.  Czy rodzice mają wpływ na organizacje zajęć szkolnych (w tym dodatkowych) poprzez? 

 

□ bezpośredni kontakt z dyrekcją                                             □ dyskusje na zebraniach  

□ poprzez Radę Rodziców  

 

14. W jaki sposób zachęcają Państwo rodziców do zgłaszania propozycji działań w szkole/klasie? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

                                                                    Zespół ds. ewaluacji ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

ANKIETA DLA RODZICÓW (oddział przedszkolny)  



NA TEMAT: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 

 

1. Czy interesuje się Pan/Pani tym co dzieje się w przedszkolu? 

o Zdecydowanie tak 

o Raczej nie 

o Nie 

2. Z jakich form kontaktu z przedszkolem korzysta Pani/Pan najczęściej? 

o Spotkanie indywidualne 

o Spotkanie z rodzicami 

o Rozmowa telefoniczna 

o Wiadomość SMS 

o Inne 

3. W jaki sposób Pani/Pan angażuje się w życie przedszkola? 

o Pomagam przy organizacji imprez 

o Biorę udział w imprezach przedszkolnych 

o Biorę udział w zajęciach otwartych 

o Wspieram finansowo przedszkole 

o Działam w Radzie Rodziców 

o Nie angażuję się 

o Inne 

4. W jakich sprawach oczekuje Pani/Pan pomocy od przedszkola? 

o Wspieranie dziecka w rozwoju 

o Wychowanie dziecka 

o Pomoc socjalna 

o Inne 

5. Czy Pani/Pana zdaniem przedszkole, pedagog i nauczyciele wspierają Pani/Pana 

dziecko w procesie zdobywania wiedzy oraz nowych umiejętności? 

o Zdecydowanie tak 

o Raczej tak 

o Trudno powiedzieć 

o Raczej nie 

o Zdecydowanie nie 

6. Skąd czerpie Pani/Pan informacje o działalności przedszkola? 

o Ze strony internetowej 

o Od wychowawcy 

o Od innych rodziców 

o Nie interesuje mnie działalność przedszkola 

o Inne 

 

 

7. W jaki sposób przekazuje Pani/Pan swoje uwagi dotyczące działalności przedszkola? 



o W rozmowie indywidualnej z wychowawcą 

o W rozmowie z dyrektorem 

o W rozmowie z przedstawicielem Rady Rodziców 

o Nie mam uwag 

o Inne  

8. Czy Pani/Pana zdaniem przedszkole odpowiednio pełni funkcje dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze wobec Pani/Pana dziecka? 

o Tak 

o Nie 

9. Czy Pani/Pana dziecko chętnie uczęszcza do przedszkola? 

o Tak 

o Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKIETA DLA RODZICÓW 



NA TEMAT:  Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 

 
 



 







 



 



 


