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I.

WPROWADZENIE

Ewaluacja

polega

na

zaplanowanym

i

podporządkowanym

pewnym

rygorom

metodologicznym zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i
skuteczności działań szkoły. Od listopada 2009 r. obowiązuje nowe rozporządzenie o
nadzorze pedagogicznym

opisujące wymagania stawiane przez państwo szkołom i

placówkom edukacyjnym. Badania mają na celu określenie poziomu spełnienia wymagań
(opisy wymagań zawarte są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 7 X 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego). Szkoła lub placówka może spełnić te
wymagania na pięciu poziomach:
Poziom E – oznaczający niski stopień wypełnienia wymagań przez szkołę lub placówkę;
Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełnienia wymagań przez szkołę lub
placówkę;
Poziom C – oznaczający średni poziom wypełnienia wymagania przez szkołę lub placówkę;
Poziom B – oznaczający wysoki poziom wypełnienia wymagania przez szkołę lub placówkę;
Poziom A – oznaczający bardzo wysoki poziom wypełnienia wymagania przez szkołę lub
placówkę;
Wymagania podzielone zostały na cztery obszary:
EFEKTY – tak nazwano grupę danych informujących o wynikach pracy szkoły
odzwierciedlanych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w
osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach;
PROCESY – grupa danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i
podejmowanych w szkole, a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły i
przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów.
ŚRODOWISKO – grupa danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i
funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i
uczenia się;

ZARZĄDZANIE – grupa danych informujących o procesach zachodzących na poziomie
organizacyjnym zapewniających warunki do prawidłowego prowadzenia działań opisanych w
trzech poprzednich obszarach i wynikających z zarządzania szkołą.

II .

PRZEBIEG EWALUACJI
W roku szkolnym 2009/2010 w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami

Integracyjnymi w Raciborzu zostało powołanych pięć zespołów, których zadaniem było
dokonanie analizy spełniania wymagań przez szkolę w poszczególnych obszarach (zał. 1).
W trakcie badań zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł, od dyrektora szkoły,
nauczycieli, uczniów, rodziców. Przeprowadzono wywiad indywidualny, wywiad grupowy,
oraz ankiety skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, a także analizę dokumentacji.
Wyniki pracy poszczególnych zespołów stanowią materiał źródłowy, do sporządzenia
niniejszego raportu.
Odbiorcami raportu są: organ prowadzący, dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice oraz
uczniowie kl. IV – VI. Wyniki raport zostaną wykorzystane do wprowadzenia niezbędnych
korekt w dalszym procesie dydaktyczno – wychowawczym szkoły.

III. PREZENTACJA WYNIKÓW

1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I
OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB
PLACÓWKI.
Szkoła lub placówka osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

WYMAGANIE: Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu
maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Uczniowie klas VI przystępują do sprawdzianu kompetencji. Szkoła posiada wyniki
sprawdzianów przekazane przez OKE i dokonuje ich szczegółowej analizy uwzględniając
m.in. średnie wyniki, wartości wskaźników łatwości poszczególnych standardów, porównania

średnich wyników szkoły z wynikami szkół w powiecie, województwie, kraju, powiatu w
poszczególnych latach. Wskazują na to zarówno wypowiedzi dyrektora jak i nauczycieli oraz
zapisy w dokumentacji szkolnej1.
Analiza wyników sprawdzianu jest prowadzona w celu poprawy jakości pracy szkoły.
Dominującymi formami jest zbiorcza analiza wyników wszystkich, jak i pojedynczych
uczniów dokonywana w każdym cyklu egzaminacyjnym. Nauczyciele stwierdzili, że na
podstawie analiz określają poziom wiedzy i umiejętności uczniów, analizują wyniki dla
pojedynczych uczniów w prowadzonym przez siebie przedmiocie oraz opracowują wnioski
do dalszej pracy. Potwierdzają to zapisy w dokumentacji szkoły.
Wnioski z analiz uwzględniane są w planie nadzoru pedagogicznego, celach obserwacji zajęć
i w planie pracy na kolejny rok szkolny. Zapisy w dokumentacji szkolnej potwierdzają ich
realizację. Nauczyciele podczas wywiadu wskazali, że wnioski z analizy wykorzystują do
modyfikacji swoich metod pracy, organizacji i przeprowadzania sprawdzianów próbnych i
badań osiągnięć edukacyjnych uczniów. Na ich podstawie udzielają różnych form pomocy
uczniom -

zgodnie z ich potrzebami, dają rodzicom wskazówki do pracy z dzieckiem.

Efektem tej pracy jest poprawa wyników nauczania.
Do analizy wyników sprawdzianu szkoła wykorzystuje różnorodne metody analizy
wyników. Dyrektor, nauczyciele i zapisy w dokumentacji wskazują na dokonywanie zarówno
analizy jakościowej, jak i ilościowej. Uwzględnia ona czynniki kontekstowe oraz poziom
opanowania umiejętności kluczowych. Analiza jakościowa dokonywana jest pod kątem:
uwarunkowań zewnętrznych, adekwatności do możliwości uczniów. Przeprowadzane są
również analizy porównawcze dla poszczególnych klas do „Trzecioteściku”, egzaminu
sprawdzającego, do którego uczniowie naszej szkoły przystępują po III klasie. Od 2009 r. w

1

Dziewiąty ogólnopolski Sprawdzian dla uczniów klas szóstych odbył się 8 kwietnia 2010r.
Przystąpiło do niego 71 uczniów naszej szkoły. Sprawdzian badał opanowanie umiejętności: Czytania,
Pisania, Rozumowania, Korzystania z informacji, Wykorzystywania wiedzy w praktyce.
Uzyskano średnie wyniki (na 40 pkt. możliwych):






Średni wynik kraju: 24,56 pkt.
Średni wynik woj. śląskiego: 24,37 pkt.
Średni wynik powiatu: 24,86 pkt.
Średni wynik SP-1: 27,52 pkt..

szkole prowadzony jest test dla uczniów klas pierwszych, który na za zadanie określić
potencjał wyjściowy każdego dziecka, celem doboru jak najlepszych metod dla jego rozwoju.
Celem sprawdzenia przyrostu wiedzy u poszczególnych wprowadzono szkolny test
kompetencji dla uczniów klas I-V.(zał.2). Po każdej klasie badany jest przyrost wiedzy i
umiejętności(zał. 3.). Wyniki tegoż testu analizowane są przez Radę Pedagogiczną i stanowią
podstawę swoistego „programu naprawczego” dla danej klasy.

WYMAGANIE: Respektowane są normy społeczne
W szkole respektowane są normy społeczne. Uczniowie czuja sie bezpiecznie, znają
obowiązujące w szkole

zasady, których respektowania się od nich oczekuje. W szkole

istnieje monitoring wizyjny, nauczyciele dyżurują na przerwach i bardzo szybko reagują na
wszelkie przejawy niewłaściwych zachowań uczniów oraz na różnego rodzaju sygnały
dotyczących zagrożeń.
W szkole diagnozuje sie zachowania uczniów oraz prowadzi działania wychowawcze mające
na celu
zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie pozytywnych zachowań. Prowadzone są diagnozy
bezpieczeństwa, frekwencji, relacji rówieśniczych, zachowań uczniów. Badany jest poziom
integracji uczniów oraz przestrzegania szeroko rozumianych norm społecznych. Wobec
zdiagnozowanych zjawisk podejmuje sie działania, takie jak niwelowanie zachowań
agresywnych i ich negatywnych skutków. Nauczyciele prowadza obserwacje uczniów, wobec
których podjęto działania wychowawcze, konsultują miedzy sobą wyniki i dokonują
ewentualnych zmian. Został opracowany system sankcji, który ma eliminować niewłaściwe
zachowania

wśród

uczniów,

który

pozytywnie

oceniany

jest

przez

wszystkich

nauczycieli,90% rodziców o 76%uczniów.
Szkolny program wychowawczy zawiera przykład strategii prowadzącej do poprawy
dyscypliny w tym wzmacniania pożądanych i wygaszania niepożądanych zachowań uczniów.
Prowadzone są warsztaty dotyczące komunikacji, zagrożeń, relacji interpersonalnych,
pierwszej pomocy przedmedycznej. Od wielu lat w szkole obowiązuje Kodeks Grzeczności
Pozytywne zachowania dzieci są dostrzegane i chwalone przez nauczycieli. Uczniowie są
nagradzani - uczeń z danej klasy, który w danym miesiącu otrzyma najwięcej uwag
pozytywnych honorowany jest tytułem ucznia miesiąca, Na apelu organizowanym przez SU
otrzymuje dyplom ucznia miesiąca, spośród których na koniec roku wybierany jest Mistrz

dobrych Manier Szkoły na Ostrogu. Nagradzane są również zespoły klasowe, które wykazują
się największym zaangażowaniem na rzecz szkoły i kulturalnym zachowaniem. Za podjęte
otrzymują punkty, a zwycięska klasa na koniec roku szkolnego otrzymuje puchar i nagrodę.
Szkoła bierze udział w różnych akcjach promujących zdrowy styl życia. Np. Zachowaj
trzeźwy umysł, Stop Wandalizmowi, posiada certyfikat „szkoła bez przemocy”, „Szkoła
promująca zdrowie”.

2. PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE.
WYMAGANIE: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych
Szkoła na Ostrogu posiada w swej ofercie oddziały integracyjne, gdzie wspólnie uczą się
dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Troska o dziecko z dysfunkcjami jest jednym z priorytetów
szkoły.
Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości, a szkoła dąży do
wyrównywania szans na osiągnięcie tego sukcesu. Podejmowanych jest szereg działań: szkoła
umożliwia

korzystanie

z

bogatej oferty zajęć

pozalekcyjnych,

prowadzi zajęcia

psychologiczno-kompensacyjne i wyrównawcze dla uczniów, organizuje adekwatne do danej
sytuacji formy pomocy uczniom, udziela bezpłatnej pomocy w nauce w działającej świetlicy
środowiskowej „Jedynka”, której działalność oparta jest w dużej mierze na wolontariacie.
Środki na działalność świetlicy pozyskiwane są z grantów Urzędu Miasta. Głównym
zadaniem świetlicy jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z różnych środowisk oraz
pomoc bieżąca w wyrównywaniu braków programowych. Na świetlicę uczęszcza od 10-15
uczniów. Grupa zmienna to uczniowie wyrównujący braki programowe oraz uczniowie
okresowo nieobecni. Prowadzone działania maja charakter pomocowy, wspierający,
wspomagający oraz terapeutyczny. Wszyscy uczniowie szkoły posiadający opinie lub
orzeczenie

poradni

psychologiczno-pedagogicznej,

wskazujące

na

potrzebę

terapii

pedagogicznej, są objęci taka pomocą. Dzięki podejmowanym działaniom uczniowie osiągają
wysokie wyniki w testach, szkoła ma wysoki współczynnik promocji uczniów do klasy
programowo wyższej.
Uczniowie motywowani są do pełnego wykorzystania swoich możliwości poprzez np.
zachęcanie do korzystania z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych, do udziału w konkursach
szkolnych i międzyszkolnych, wzmacnianie pozytywne ocenami, nagrodami, pochwałami i
wyróżnieniami. Szkoła przekazuje rodzicom listy pochwalne.

Osiągnięcia uczniów upublicznia sie w gablotach wiszących na korytarzach szkolnych, na
stronie internetowej szkoły, w lokalnej prasie i telewizji.

3. FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU

LOKALNYM

WYMAGANIE: Rodzice są partnerami szkoły
Rodzice są zachęcani przez szkołę i korzystają z możliwości dzielenia sie opiniami na temat
jej pracy oraz procesu nauczania podczas: indywidualnych rozmów w ramach wyznaczonych
godzin spotkań, a przy okazji uroczystości i imprez szkolnych/klasowych. Uczestniczą w
comiesięcznych zebraniach, indywidualnych konsultacjach prowadzonych w wyznaczonym
terminie. Z przeprowadzonych badań wynika, że 95,3% ankietowanych łatwo nawiązuje
kontakt z wychowawcą. Forma prowadzenia zebrań satysfakcjonuje 94,3% (por. zał. 4).
Rodzice dzieci niepełnosprawnych są zadowoleni ze współpracy z pedagogami( zał. 5).
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły są otwarci na opinie rodziców dotyczące procesu
nauczania. Informacje dla rodziców dotyczące m.in. terminów i tematów zebrań z rodzicami,
terminów, zamieszczane są

w zeszytach korespondencji, stronie internetowej, ulotkach

informacyjnych, a o sprawach priorytetowych rodzice informowani są SMS-ami. Szkoła
umożliwia rodzicom kontaktowanie się z dyrekcja i nauczycielami. Rodzice mają wpływ na
działania szkoły. W szkole istnieje Rada Rodziców, która podejmuje decyzje we wszystkich
ważnych sprawach.
Szkoła prowadzi różne formy wspierania rodziców w wychowaniu ich dzieci, np.: umożliwia
korzystanie z pomocy pedagoga lub psychologa szkolnego, udział w warsztatach
psychologicznych doskonalących umiejętności wychowawcze. Rodzice są informowani o
możliwości korzystania z badan ich dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Szeroko
prowadzona

jest

profilaktyka

zachowań

ryzykownych

oraz

organizowane

zajęcia

wychowawcze dla dzieci.
Nauczyciele służą rodzicom radą i wsparciem w sytuacjach problemowych, utrzymują stały
kontakt z rodzicami, prowadza indywidualne lub grupowe spotkania, doradzają gdzie rodzice
mogą szukać wsparcia.
Rodzice są zaangażowani we współprace ze szkoła: organizują imprezy i uroczystości
szkolne. W życie szkoły chętnie angażuje się 71,9% ankietowanych rodziców

4. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄ.
WYMAGANIE: Funkcjonuje współpraca w zespołach
Nauczyciele współdziałają w tworzeniu i analizach procesów edukacyjnych zachodzących w
szkole. Współpraca ta dotyczy m.in.: wymiany doświadczeń, wspólnego ustalania szkolnego
zestawu programów nauczania, organizacji imprez szkolnych i wycieczek, wyjazdów
szkoleniowych

nauczycieli.

Organizowanie

i

realizowanie

procesów edukacyjnych

zachodzących w szkole jest efektem współpracy nauczycieli. Dotyczy to m.in.: podejmowania
wspólnych działań (np. przez nauczycieli uczących w tej samej klasie), rozwiązywania
bieżących problemów (np. zespoły wychowawcze), organizacji imprez szkolnych i
środowiskowych oraz wycieczek. W wyniku wspólnych decyzji i ustaleń miedzy
nauczycielami wprowadzane są zmiany dotyczące przebiegu procesów edukacyjnych, co
potwierdza zdecydowana większość nauczycieli .
W szkole działają następujące zespoły:
a) Zespół ds. wychowawczych
b) Zespół pedagogów specjalnych
c) Zespoły przedmiotowe:
 kształcenie zintegrowane;
 humanistyczny;
 językowy,
 Wychowania fizycznego,
 matematyczno- przyrodniczo- techniczny.
6 nauczycieli w roku szkolnym 2009/2010 brało udział w kursach doskonalących co stanowi
17,64% w szkoleniach - 17 osób, co stanowi 50%, a w warsztatach - 28 osób, co stanowi
82,35%. W ramach WDN odbyło się 6 rad szkoleniowych. Przeprowadzono 3 lekcje otwarte.
Troską i opieką otaczani są młodzi nauczyciele rozpoczynający staż zawodowy.

IV.

WNIOSKI

1. Wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianów i osiągnięć uczniów przyczyniły
się do znacznego wzrostu efektów kształcenia.
2. Położyć większy nacisk na przyswojenie sobie wiedzy z zakresu wiadomości
praktycznych. Lub zwiększyć liczbę ćwiczeń pomagających przyswojenie wiadomości
praktycznych przez ucznia.
3. Utrzymywać dobrą współpracę z rodzicami, angażując ich w pracę szkoły, organizację
imprez szkolnych.
4. Przeanalizować system sankcji oraz uwag negatywnych. Mobilizować uczniów do
pozytywnych zachowań, nagradzać .
5. Wzmocnić rolę mediatorów klasowych i mediacji rówieśniczej.

Załącznik Nr 3

KALENDARIUM BADANIA
PRZYROSTU WIEDZY UCZNIA
WROKU SZKOLNYM 2009-2010
L.p. Podjęte
działania
1.

Diagnoza wiedzy

Klasy

Termin

Odpowiedzialni

Ia, Ib, Ic

Wrzesień
2009

Jarosława Kolorz,
wychowawcy klas
pierwszych

uczniów w klasie I.
Badanie ogólnego
poziomu wiedzy.
Wałbrzyski test
kompetencji ucznia
klasy pierwszej

2.

Wałbrzyski test
kompetencji ucznia
klasy trzeciej

IIIa, IIIb

Maj
2010

Jarosława Kolorz,
wychowawcy klas
trzecich

3.

Próbny sprawdzian
kompetencji dla
uczniów klas szóstych

VIa, VIb, VIc

Marzec
2010

Jarosława Kolorz,
wychowawcy klas
szóstych

4.

Ogólnopolski
sprawdzian
kompetencji dla
uczniów klas szóstych

VIa, VIb, VIc

8 kwietnia
2010

Beata stępień,
Jarosława Kolorz.
Wychowawcy klas
szóstych

5.

Szkolny test badania
I-V
wybranych kompetencji
uczniów klas I-V:
a. czytania ze
zrozumieniem,
b. pisanie,
c. wykorzystanie
wiedzy w praktyce

7czerwca
8 czerwca
9czerwca
2010

Beata Stępień,
Jarosława Kolorz,
wszyscy n-le

Załącznik nr 4
ANKIETA EWALUACYJNA
SKIEROWANA DO RODZICÓW Szkoły na Ostrogu
nt. Przepływu informacji w szkole.
Drodzy Rodzice, chcielibyśmy dowiedzieć się, jak oceniacie przepływ informacji w szkole.
W tym celu została przygotowana niniejsza ankieta. Jest ona anonimowa. Jej wyniki posłużą
podniesieniu jakości zarządzania w szkole. Proszę o odpowiedzieć na poniższe pytania
zaznaczając (X) właściwą wg Państwa. Na pytania otwarte prosimy o szczere odpowiedzi.
Dziękujemy.

1. Skąd Państwo czerpiecie informacje nt. wydarzeń szkolnych (imprez
okolicznościowych, jarmarku, wystaw)?
a) Bezpośrednio od Wychowawcy
b) Z dzienniczka korespondencji
c) Ze strony WWW.Szkoły
d) Od dziecka
e) Od przedstawiciela Trójki Klasowej
f) Z innych źródeł, jakich……
2. Czy przeglądacie Państwo stronę internetową szkoły WWW.sp1raciborz.com.pl?
a) Tak, co najmniej 1 raz w tygodniu
b) Tak, co najmniej 1 raz w miesiącu
c) Tak, ale rzadko, mniej niż 1 raz w miesiącu
d) Nie, nie interesuje mnie to
e) Nie, nie mam czasu
f) Nie, nie mam dostępu do Internetu.

ANALIZA ANKIET DLA RODZICÓW
„PRZEPŁYW INFORMACJI W SZKOLE”
W ankiecie wzięło udział 174 rodziców, co stanowi 47,8%.
Z badań wynika, że na pytanie
Skąd Państwo czerpiecie informacje nt.
wydarzeń szkolnych(imprez okolicznościowych, jarmarku, wystaw)? najwięcej
informacji dociera do rodziców bezpośrednio od dziecka – 64,9%, następnie z
dzienniczka korespondencji – 57,5%, od wychowawcy – 49,4%, ze strony
WWW szkoły 13,2%, od trójki klasowej i z innych źródeł – 1.7%
Na pytanie
Czy przeglądacie Państwo stronę internetową szkoły
www.sp1raciborz.com.pl?
najwięcej odpowiedzi – 39% dotyczyło odwiedzin rzadko, mniej niż 1raz w
miesiącu,
31% - co najmniej 1 raz w miesiącu, 12,6% nie ma czasu na odwiedziny, 11,5%
odwiedza stronę co najmniej 1 raz w tygodniu, nie ma dostępu do Internetu
5,2%, a 3,4% respondentów nie interesuje internetowa strona szkoły

ANKIETAEWALUACYJNA
SKIEROWANA DO RODZICÓW Szkoły na Ostrogu
nt. WSPÓLPRACY Z WYCHOWAWCĄ KLASY
Drodzy Rodzice, chcielibyśmy dowiedzieć się, jak oceniacie przepływ informacji w szkole.
W tym celu została przygotowana niniejsza ankieta. Jest ona anonimowa. Jej wyniki posłużą
podniesieniu jakości zarządzania w szkole. Proszę o odpowiedzieć na poniższe pytania
zaznaczając (X) właściwą wg Państwa. Na pytania otwarte prosimy o szczere odpowiedzi.
Dziękujemy.
1. Czy łatwo nawiązać kontakt z wychowawcą klasy/
TAK
NIE
NIEWIEM
2. Czy wychowawca wspiera rodzica w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
TAK
NIE
NIEWIEM
3. Jak często kontaktujecie się Państwo z wychowawcą?
CZĘSTO
RZADKO
W OGÓLE
DLACZEGO?................................
4. Czy forma prowadzenia zebrań z wychowawcą satysfakcjonuje Państwa?
TAK
NIE
5. Czy tematyka zebrań jest dla Państwa interesująca?
TAK
NIE
Jeśli NIE , proszę podać własne propozycje:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Czy na terenie szkoły obserwują Państwo niepokojące zjawiska, które należałoby
omówić na zebraniach?
TAK
NIE
NIEWIEM
Jeśli TAK, to jakie?
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
7. Czy dotychczasowe formy kontaktowania się z wychowawcą są dla Państwa
wystarczające?
TAK
NIE
Jeśli NIE, to proszę podać inne możliwości:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
8. Czy jako Rodzice chętnie angażujecie się w życie szkoły?

TAK

NIE

Jeśli NIE, to dlaczego?
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

ANALIZA ANKIETY DLA RODZICÓW
„WSPÓŁPRACA Z WYCHOWAWCĄ KLASY”
W ankiecie wzięło udział 192 rodziców, co stanowi 52,75%.
Z przeprowadzonych badań wynika, że 95,3% ankietowanych łatwo nawiązuje kontakt
z wychowawcą, 3,1% nie ma zdania, a dla 1,6% nawiązanie kontaktu jest trudne.
81,8% rodziców uważa, że wychowawca wspiera rodzica w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych, 14,6% nie ma zdania, a 3,1% uważa, że rodzic nie ma pomocy ze strony
wychowawcy.
Na pytanie Jak często kontaktujecie się Państwo z wychowawcą? 49,5% uważa, że często,
47,9% utrzymuje, że rzadko, a 1,0% nie kontaktuje się w ogóle. 10,4. Spośród 10,4 %
uzasadniających swoją odpowiedź najczęściej pojawiającą się odpowiedzią było: często –
interesuję się bieżącymi sprawami; rzadko, bo dziecko nie sprawia kłopotów wychowawczych
i nie ma problemów w nauce; jeśli jest potrzeba; brak czasu;
Forma prowadzenia zebrań z wychowawcą satysfakcjonuje 94,3%, natomiast 5,7% nie.
Tematyka zebrań jest interesująca dla 92,2%, nie dla 5,7%, Własne propozycje wysunęło
4,2%.Sugestie to między innymi: rozmowa indywidualna; więcej konkretów o nauce
i problemach uczniów, mniej spraw organizacyjnych; pozycja dziecka w klasie(koledzy,
reakcje na różne wydarzenia); sposoby rozwiązywania konfliktów w klasie; więcej informacji
o wynikach nauczania, czy też wychowawczych całej klasy – nie tylko w rozmowach
indywidualnych;
Na terenie klasy/szkoły 61,5% nie obserwuje niepokojących zjawiska, które należałoby
omówić na zebraniach, 12,5% takie zjawiska zauważa, 26,6% nie ma zdania. Wśród
zaobserwowanych zjawisk najczęściej wymienianym jest agresywne w stosunku do słabszych
kolegów, tzn. mniej sprawnych fizycznie, głównie na przerwach; wulgarne zachowanie
uczniów; zaczepianie przez gimnazjalistów; złe stosunki między uczniami w klasie,
wyśmiewanie się z innych
Dotychczasową formy kontaktowania się z wychowawcą za wystarczającą uznaje 96,4%,
przeciwnego zdania jest 3,6%, własne propozycje dotyczące kontaktów przedstawiło 3,1%.
Są to: informowanie rodziców o ocenach lub problemach z dziećmi e-mail lub SMS; kontakt
telefoniczny przy szczególnych wypadkach: zła ocena, zachowanie, inne incydenty; więcej
możliwości konstruktywnych rozmów – bez pośpiechu i zdawkowych informacji;
W życie szkoły chętnie angażuje się 71,9%, natomiast nie angażuje się 26,6%.
Uzasadnienie podało 22,4%. Najczęstszą przyczyną są ograniczenia czasowe, zbyt dużo
obowiązków, specyfika pracy, nie odczuwanie takiej potrzeby, względy zdrowotne.

Załącznik Nr 5
PODSUMOWANIE ANKIETY DLA RODZICÓW
uczniów niepełnosprawnych uczących się w klasach integracyjnych
Pytanie 1
Czy są Państwo zadowoleni z całorocznej pracy swojego dziecka, jego zaangażowania, motywacji oraz
osiągniętych wyników w nauce

nie; 2

tak; 13

TAK 86,67%
NIE 13,33%
NIE MAM ZDANIA 0%
Pytanie 2
Czy łatwo nawiązać Państwu kontakt z pedagogiem specjalnym?

nie mam
zdania; 1
nie; 0

tak; 14

TAK 93,33%
NIE 0%
NIE MAM ZDANIA 6,67%
Pytanie 3
Czy pedagog specjalny wspiera rodziców w rozwiązywaniu problemów:


w nauce

nie mam
zdania; 1
nie; 0

tak; 14

TAK 93,33%
NIE 0%

NIE MAM ZDANIA 6,67%


w zachowaniu

nie ; 0
nie mam zdania;
0

tak; 15

TAK 100%
NIE 0%
NIE MAM ZDANIA 0%
Pytanie 4
Czy oferowana pomoc i wsparcie pedagoga specjalnego są dziecka w pełni wystarczające?

nie mam zdania;
1
nie ; 0

tak; 14

TAK 93,33%

NIE 0%
NIE MAM ZDANIA 6,67%

