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Zespół ds. ewaluacji działalności Ośrodka w składzie:                             

przewodniczący – K.C., członkowie: I. A., M.B., M.D, M.S. w roku szkolnym 2019/2020 

opracował  plan ewaluacji oraz narzędzia badawcze – kwestionariusze ankiet dla rodziców, 

uczniów i nauczycieli. Przygotowany plan oraz narzędzia badawcze zostały zatwierdzone do 

realizacji przez dyrektora placówki mgr A.Garncarz W maju 2020 r. zaplanowano 

przeprowadzenie badania wytypowanego obszaru z założeniem, że grupę badawczą stanowić 

będzie 15 rodziców, 15 uczniów w normie intelektualnej oraz 15 nauczycieli. Z powodu 

czasowego zawieszania zajęć i ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, plan pracy zespołu 

oraz sposób ankietowania respondentów zostały zmodyfikowane. Zaproponowane  przez 

M.B. ankietowanie uczestników badania (rodziców, nauczycieli, pracowników administracji 

i obsługi) z wykorzystaniem narzędzia Google Forms uzyskało akceptację dyrektora Ośrodka. 

Efektem tego było uzyskanie znacznej ilości odpowiedzi zwrotnych od pracowników 

Ośrodka, unowocześnienie i usprawnienie pracy zespołu, a także znaczne ograniczenie 

zużycia papieru oraz tonera kserokopiarki. Uczniów nie poddano badaniu on-line. 

 
 

Wymaganie: Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi 

cel ewaluacji:   
Uzyskanie odpowiedzi na pytania: 

Czy zarządzanie placówką koncentruje się na zapewnieniu warunków organizacyjnych 

odpowiednich do realizacji zadań placówki? 

Czy w procesie zarządzania wykorzystuje się wnioski wynikające ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego? 

Czy podejmuje się działania zapewniające placówce wspomaganie zewnętrzne 

odpowiednie do jej potrzeb i służące rozwojowi placówki? 

Czy w placówce są ustalane i przestrzegane procedury dotyczące bezpieczeństwa, 

 w tym sposobów działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych? 

odbiorcy: wychowawcy/nauczyciele, rodzice uczniów, pracownicy administracji i obsługi 

wykonawcy ewaluacji: zespół ds. ewaluacji;  

metody badawcze: kwestionariusze ankiet; 

ramy czasowe:  

 przeprowadzenie badania - maj 2020 r.: 

 analiza uzyskanych informacji, wyciąganie wniosków, redagowanie roboczej  

i ostatecznej wersji raportu z działalności zespołu – maj/czerwiec 2020 r., 

 upowszechnienie wyników:  przedstawienie raportu Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej 

oraz dołączenie go do  sprawozdania z posiedzenia Rady Pedagogicznej – czerwiec 

2020 r. 

Wszyscy badani byli informowani o celu badania oraz całkowitej anonimowości 

źródła pozyskanych danych. Do zebrania ich posłużyły kwestionariusze, które zawierały 

pytania otwarte oraz zamknięte. W pierwszej części badania otrzymano informacje zwrotne 

w postaci 80 ankiet dla nauczycieli, 22 ankiet dla rodziców, 30 ankiet dla pracowników 

administracji i obsługi. W drugiej części dotyczącej bezpieczeństwa i procedur, otrzymano 

108 ankiet od nauczycieli, 21 ankiet od rodziców, 20 ankiet od pracowników administracji 

 i obsługi. Zgromadzony materiał został przeanalizowany, wykorzystany do sporządzenia 

niniejszego raportu, a następnie przekazany do archiwum. W niniejszym sprawozdaniu 

uwzględniono najczęściej pojawiające się odpowiedzi - adekwatne do postawionego pytania, 

natomiast wszystkie inne odpowiedzi, stwierdzenia oraz komentarze znajdują się 

w zarchiwizowanych kwestionariuszach. 

Dopuszczalna była opcja wyboru obu placówek jako miejsca pracy, którą zaznaczyło 

3 nauczycieli (3,7%) oraz 1 pracownik administracji i obsługi (3,2%). Ankietowani, którzy 
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wzięli udział w I części badania związani byli z daną lokalizacją 

w następujących proporcjach –  

 

 nauczyciele rodzice pracownicy AiO 

budynek przy ul. Spadochroniarzy 83,8% 86,4% 64,5% 

budynek przy ul. Szopkarzy 20% 13,6% 38,3% 

 

KOLEJNOŚĆ WYKRESÓW  

odpowiedzi nauczycieli                    rodziców                 pracowników administracji i obsługi 

   

ANALIZA WYNIKÓW 

 Wszystkie grupy badanych osób w przeważającej większości są zgodne w tym, że 

w placówce zapewnione są optymalne warunki do nauczania i pracy nauczycieli. Wśród 

odpowiedzi co należałoby zmienić, w grupie pracowników pedagogicznych najczęściej 

pojawiały się te dotyczące zwiększenia liczby sal do ich dyspozycji, z przeznaczeniem na 

zajęcia edukacyjne, rewalidacyjne i indywidualne oraz zwiększenie liczby komputerów 

i laptopów z dostępem do sieci. Jeden z pracowników administracji i obsługi, pracujący przy 

ul. Szopkarzy zwrócił uwagę na konieczność zrównania standardów w obu placówkach, by 

jedni nie czuli się gorsi od drugich oraz wyznaczenia konkretnych osób tylko do sprzątania. 

Drugi natomiast zasygnalizował możliwość ulepszenia organizacji pracy w szatni i na 

portierni, a także sposobu przywoływania uczniów. W tej kwestii wypowiedziało się także 

dwóch rodziców sygnalizując, że młodsze dzieci, nie powinny przebywać z dużo starszymi 

oraz, że powinno być więcej opieki do pilnowania dzieci na stołówce oraz podczas przerw.  

 
Również w ocenie tego czy w placówce są zapewnione zdrowe, bezpieczne 

 i higieniczne  warunki do opieki i wypoczynku uczniów respondenci w zdecydowanej 

większości są zgodni, że tak. Wśród uwag, które umieścili nauczyciele oraz pracownicy 

niepedagogiczni najczęściej pojawiały się wpisy o brakach w stałej dostępności do mydła  

 i papieru toaletowego.  

Przy pozytywnej ocenie czy przestrzeń w klasach jest zorganizowana adekwatnie do 

sposobu prowadzenia zajęć i do wykorzystywanych metod, widoczna jest zgodność 

w opiniach nauczycieli oraz rodziców. W zakresie zaproponowanych przez pracowników 

pedagogicznych zmian powtarzały się wpisy o zbyt małej liczbie i powierzchni pomieszczeń. 

Zgodę z tymi poglądami wyraził także jeden z ankietowanych rodziców. 

 
Oceniając bezpieczeństwo warunków nauki i pracy głosy ankietowanych rozłożyły 

się następująco: 

tak – 50% nauczycieli, 54,5% rodziców,  80,6% pracowników AiO; 

raczej tak - 47,5% nauczycieli, 36,4% rodziców; 

nie – 2,5% nauczycieli, 6,5% pracowników AiO; 

nie wiem – 9,1% rodziców, 12,9% pracowników AiO. 

Działania, które mogłyby poprawić funkcjonowanie placówki w tym zakresie 

zaproponowali nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, rodzice natomiast nie mieli 
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żadnych sugestii w tym zakresie. Najczęściej pojawiał się wpis o potrzebie zwiększenia 

liczby etatów pomocy nauczyciela, bezpieczna aranżacja terenów zielonych z miejscami do 

odpoczynku. 

 
Posiadanie odpowiednich warunków do pracy własnej deklaruje 75% ankietowanych 

nauczycieli oraz 96,8% pracowników AiO. Wśród propozycji ze strony pracowników 

pedagogicznych co należałoby zmienić w tym zakresie,  ponownie pojawiły się głównie 

wpisy o zwiększeniu liczby sprzętu komputerowego, a także dostępności do ksero, drukarek 

czy papieru. 

 
Podczas oceny czy w Ośrodku zapewniona jest  komunikacja nauczyciel - dyrektor  

w zakresie rozwiązywania problemów związanych z wychowaniem, nauczaniem oraz 

zapewnieniem odpowiednich warunków do realizacji tych zadań, mimo pozytywnej oceny, 

widoczne są większe dysproporcje. O ile dominująca część nauczycieli (96,3%) jest o tym 

przekonana, o tyle rodzice w mniejszej części (59,1%), przy czym 31,8% spośród nich 

podaje, że nie ma wiedzy w tym zakresie. Część grona pedagogicznego, która była 

odmiennego zdania najczęściej zwracała uwagę na  trudności w dostępie do dyrektora na co 

dzień. Natomiast trzej rodzice sygnalizowali brak lub zbyt małą komunikację na tej 

płaszczyźnie. 

 
Podczas oceny tego czy jest zapewniony przepływ informacji między rodzicami  

a dyrektorem w zakresie rozwiązywania problemów związanych z wychowaniem, 

nauczaniem oraz zapewnieniem odpowiednich warunków do realizacji tych zadań, widoczne 

są mniejsze dysproporcje. Wśród nauczycieli 1,2%, a wśród rodziców 13,6% badanych 

uważa, że nie ma komunikacji rodzic-dyrektor.  

 
W ocenie tego czy jest zapewniona komunikacja uczeń - dyrektor w zakresie 

rozwiązywania problemów związanych z wychowaniem, nauczaniem oraz zapewnieniem 

odpowiednich warunków do realizacji tych zadań prawie wszyscy nauczyciele są 
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przekonani, że tak. Wśród rodziców z tą opinią zgadza się 59,1% respondentów, 9,1% nie 

zgadza się, a 31,8% nie ma wiedzy w tym zakresie.  

 
 Ankietowani pracownicy administracji i obsługi w 96,8% deklarują, że pomiędzy nimi 

a dyrektorem lub innym przełożonym, zapewniona jest komunikacja w zakresie 

rozwiązywania problemów związanych z pracą oraz zapewnieniem odpowiednich warunków 

do jej wykonywania. Wśród zaproponowanych zmian co można zmienić w tym zakresie, 

pojawiły się częstsze spotkania z osobami decyzyjnymi w placówce, rozważanie uwag 

dotyczących trudności zasygnalizowanych przez personel, współuczestniczenie osób 

kompetentnych w realizacji oraz sprawdzaniu stopnia wywiązania się pracowników 

placówki z powierzonych im zadań. 

 
Wszyscy ankietowani nauczyciele, 96,8% pracowników administracji i obsługi oraz 

72,7% rodziców wyraziło pogląd, że dyrektor dba o rozwijanie bazy Ośrodka. Spośród 

opiekunów dzieci 22,7% nie miało własnego zdania w tej kwestii, a 4,5% uważało, że 

dyrektor nie działa odpowiednio w tym zakresie. 

 
Wskazywane przez nauczycieli, rodziców i pracowników AiO  sposoby realizacji tego 

zadania przez dyrekcję to:  
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W zakresie zaproponowanych przez nauczycieli zmian znalazło się zorganizowanie zajęć 

pozalekcyjnych dla uczniów w formie kółek zainteresowań z innej puli niż godziny 

statutowe, a także remont wszystkich łazienek. 

Ankietowanych poproszono o wyrażenie opinii czy ułożenie przedmiotów w planie 

dnia sprzyja procesowi uczenia się. Zarówno nauczyciele jak i rodzice w zdecydowanej 

większości pozytywnie wypowiedzieli się w tej kwestii. Zaproponowane zmiany 

obejmowały głównie przesunięcie na wcześniejsze godziny zarówno zajęć edukacyjnych jak 

i rewalidacyjnych. 

 
 

W opinii 98,8% ankietowanej kadry nauczycielskiej oraz 72,7% rodziców obecne 

zarządzanie placówką wpływa na podniesienie jakości działań nauczycieli, przyczyniając się 

do utrwalenia lub/i wzrostu poziomu wiedzy uczniów. 22,7% opiekunów dzieci nie ma 

zdania w tej kwestii. Żaden z respondentów nie zaproponował działań, które miałyby na celu 

podniesienie poziomu jakości omawianej kwestii. 

 
Ocena zagadnienia czy placówka zapewnia nauczycielom  możliwość korzystania  

z potrzebnych podczas zajęć pomocy dydaktycznych przez nauczycieli jest w zdecydowanej 

większości pozytywna. Jedynie 11,3% badanych nie zgadza się z tym poglądem. Wśród 

rodziców 63,6% wypowiedziało się pozytywnie, 4,5% negatywnie, a 31,8% w ogóle nie 

miało zdania w tej kwestii. Sugestie dotyczące zakresu zmian dotyczyły głównie 

zwiększenia liczby komputerów z dostępem do internetu i drukarek. Jeden rodzic zwrócił 

uwagę na konieczność większej liczby  unowocześnień dla chorych dzieci, nie precyzując 

bardziej swojej wypowiedzi. 
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Obecne wyposażenie pracowni przedmiotowych/sal nie ogranicza nauczycieli  

w realizacji programu nauczania wg 75% zainteresowanych oraz 27,3% rodziców. Uwagę 

zwraca fakt, że 40,9% ankietowanych opiekunów dzieci, nie ma wiedzy na ten temat.  

Natomiast 25% zapytanych pracowników pedagogicznych stwierdziło, że takie trudności 

zauważa, jednak tylko połowa spośród nich sprecyzowała na czym one polegają – głównie 

na braku nowoczesnych urządzeń (laptopów, tablic multimedialnych) oraz dostępu 

odpowiedniego pomieszczenia.  

 
 

25% respondentów w grupie nauczycieli stwierdziło, że obecne wyposażenie 

pracowni przedmiotowych/sal ogranicza ich w realizacji programu nauczania, a 8,8%  

w kolejnym pytaniu odpowiedziało, że placówka nie zapewnia mu możliwości doposażenia 

sali w niezbędne sprzęty i pomoce dydaktyczne. Ponad 90% jest przekonanych o tym, że ma 

możliwość zabiegania o potrzebne wyposażenie i akcesoria, a dokładnie 90% zauważa 

działania dyrektora, mające na celu pozyskanie urządzeń wspomagających proces edukacji. 

Według 86,3% badanej kadry nauczycielskiej oraz 68,2% rodziców dyrektor 

podejmuje działania w celu podniesienia estetyki pomieszczeń wykorzystywanych podczas 

realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. 9,1% rodziców było przeciwnego zdania, 

 a pozostali (22,7%) nie mieli wyrobionego poglądu na tę sprawę. 

 
86,3% nauczycieli oceniło, że dyrektor kształtuje u pracowników postawę 

odpowiedzialności za powierzone im zadania, uczniów, mienie szkoły, bezpieczne warunki, 

wizerunek placówki itp. Ze stwierdzeniem tym zgadza się 72,7% rodziców oraz 83,9% 

pracowników niepedagogicznych. Negatywnie w tej kwestii wypowiedziało się po jednym 

nauczycielu (1,2%) i rodzicu (4,5%). 

 
Sposób zarządzania placówką sprzyja indywidualnej pracy nauczycieli wg 98,8% 

ankietowanych pracowników pedagogicznych. Z tym stwierdzeniem zgadza się 63,6% 
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rodziców, a 36,4% spośród nich zadeklarowało brak wiedzy w tej kwestii. (a) Ponadto 92,5% 

spośród nauczycieli deklaruje, że dokonuje analizy efektów swojej pracy indywidualnej  

i wdrażają wnioski wynikające z tej analizy. Takie same zdanie ma 63,6% rodziców – 

pozostali nie mieli wiedzy w tym zakresie. (b). 

a)  

 

b)   

W ankiecie poddano też ocenie pracę zespołową w placówce. Prawie wszyscy 

ankietowani członkowie kadry pedagogicznej (98,8%) uznali, że obecne zarządzanie 

placówką sprzyja takiej formie pracy. Wśród rodziców również dominuje przekonanie o tym 

(59,1%), jednak znaczna część nie ma wiedzy i nie wypowiedziała się ani pozytywnie, ani 

negatywnie w tym temacie. 

Poszczególne sposoby wsparcia pracy zespołowej przez przełożonego zauważa następujący 

odsetek respondentów. 
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Poszczególne formy  pracy zespołowej wskazuje  następujący odsetek respondentów: 

 

 
96,3% nauczycieli deklaruje, że uczestniczy przynajmniej w jednej ze wskazanych 

form pracy zespołowej. Wszystkie wymienione cieszą się dużym ibardzo dużym  

zainteresowaniem, oprócz wspólnego doskonalenia nauczycieli, ktróre wskazało 1,3% 

ankietownych. 
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 W działaniach zespołowych (przynajmniej jednym) bierze udział także 45,5% rodziców. 

Spośród grupy badanych opiekunów 9,1% stwierdziło, że nie wie czy uczestniczy, w którejś z 

wymienionych rodzajów współpracy.  

Wszyscy pracownicy pedagogiczni, którzy pracują zespołowo, dokonują analizy 

efektów swojej pracy i wdrażają wnioski z niej wynikające. Ze stwierdzeniem tym zgadza się 

68,2% ankietowanych rodziców, a pozostali nie mają wiedzy na ten temat.  

Według 98,8% respondentów spośród kadry pedagogicznej oraz 59,1% spośród 

rodziców uważa, że  sposób zarządzania placówką ma wpływ na współpracę z innymi 

pracownikami. Stopień oceny tej współpracy wg nauczycieli wygląda następująco: bardzo 

dobrze 51,9%, dobrze 45,6%, pozostali nie mają wyrobionej opinii.  

 
Wszyscy ankietowani nauczyciele deklarują, że biorą udział w doskonalących 

szkoleniach, konferencjach, kursach itp. 96,2% spośród nich uczestniczy w formach 

doskonalących organizowanych przez placówkę lub na jej terenie, a 83,3% dodatkowo 

wybiera dopasowane do swoich potrzeb zajęcia realizowane przez podmioty zewnętrzne 

i organizowane poza placówką. 88,8% stwierdziło, że sposób zarządzania ma wpływ na jego 

podnoszenie kwalifikacji i umiejętności. W ciągu bieżącego roku szkolnego 86,3%  

ankietowanych nauczycieli wzięło udział w przynajmniej jednej formie doskonalenia 

zawodowego finansowanej lub współfinansowanej przez szkołę.  

Zapewniony dostęp do odpowiednich zasobów, przydatnych dla rozwoju 

zawodowego deklaruje 81,3%, a jego poziom respondenci ocenili następująco: 26% bardzo 

dobrze, 70,1% dobrze, a pozostali nie mieli zdania w tej kwestii.  

Ankietowani rodzice w znacznej części (77,3%) stwierdzili, że nauczyciele dzielą się 

z nimi swoją wiedzą podczas szkoleń, warsztatów itp., przy czym 4,5% było odmiennego 

zdania, a 18,2% nie miało sprecyzowanej opinii. 

 
 Według 85% nauczycieli uczestniczących w badaniu dyrekcja przypomina  im w ciągu 

roku szkolnego o założeniach koncepcji pracy szkoły. 98,8% spośród nich stwierdziło także, 

że na terenie placówki  prowadzona jest systematycznie ewaluacja wewnętrzna, a wg 97,5% 

Rada Pedagogiczna zaznajamiana jest z wnioskami z niej  wynikającymi. Wdrażanie ich 

w życie następuje wg 82,5%, a 16,2% nie udzieliło odpowiedzi ani twierdzącej, ani 

przeczącej. Osobiste uczestnictwo w  ewaluacji wewnętrznej Ośrodka zadeklarowało 82,5%, 

przy czym pozostali mimo wypełniania ankiety ewaluacyjnej i zaznajomieniem się 

z wprowadzeniem do niej, udzielili odpowiedzi „nie” lub „nie wiem”. Wszyscy ankietowani 

rodzice uczestniczyli w tegorocznej ewaluacji wewnętrznej, dodatkowo 45,5% 

zadeklarowało uczestnictwo w niej także w minionych latach. 

W opinii 98,8% badanych członków grona pedagogicznego oraz 81,8% rodziców 

 w placówce sprawowany jest nadzór pedagogiczny przez dyrektora placówki. Działania te 

dyrektor realizuje według ustalonego planu w opinii 90% nauczycieli, 10% wykazało się 

brakiem wiedzy w tym temacie. W ustalaniu planu pracy szkoły brane są pod uwagę wyniki 
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wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w opinii 63,6% zapytanych rodziców oraz 78,8% 

pracowników pedagogicznych. Ponadto 80% badanej kadry i 68,2% opiekunów stwierdziło, 

że  przyczyniają się one do wprowadzania pozytywnych zmian w funkcjonowaniu placówki.  

63,6% ankietowanych rodziców stwierdziło, że zapoznaje się z planem nadzoru 

pedagogicznego umieszczanym corocznie na stronie Ośrodka, a 31,8% deklaruje, że tego nie 

zrobiło. 

 W Ośrodku przełożony zapewnia warunki do  podejmowania działań nowatorskich 

lub innowacyjnych według 95% respondentów z grupy nauczycieli (gł. w formie innowacji 

pedagogicznych) oraz 77,3% z grupy rodziców. Odpowiedzi „nie wiem” udzieliło 

adekwatnie 5% i 22,7% z tych dwóch grup ankietowanych osób. Wsparcie dyrektora  

w zakresie tych aktywności oceniane jest następująco: 

- wg nauczycieli: 72,5% zdecydowanie pozytywnie, 25% raczej pozytywnie, 2,5%  nie 

mam zdania; 

- wg rodziców: 40% zdecydowanie pozytywnie, 45% raczej pozytywnie, 15% nie mam                                    

zdania. 

Natomiast motywowanie ze strony przełożonego do podejmowania nowatorskich działań, 

innowacji i eksperymentów odczuwa 86,3% nauczycieli, a zauważa 45,5% rodziców. 

Przeciwnego zdania było jedynie 2,5% pracowników pedagogicznych. Częstotliwość 

zauważania przez dyrektora Ośrodka sukcesów nauczycieli wynikających 

 z podejmowania tego rodzaju działań rozkłada się następująco: 

- wg nauczycieli: 31,3% bardzo często, 58,8% często, 2,5% rzadko, 0% bardzo rzadko, 

7,5% nie mam zdania; 

- wg rodziców: 13,6% bardzo często, 40,9% często, 4,5% rzadko, 4,5% bardzo rzadko, 

36,4% nie mam zdania. 

W ocenie 83,8% ankietowanych  pracowników pedagogicznych oni sami uczestniczą 

w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania szkołą. Zgadza się z tym poglądem 40,9% 

rodziców. Przeciwny pogląd na tę kwestię wyraziło 16,2% nauczycieli oraz 4,5% rodziców. 

Deklarowany udział ich polegał na następujących działaniach: 

 
Pozytywnej odpowiedzi na pytanie czy rodzice uczniów uczestniczą w podejmowaniu 

decyzji dotyczących zarządzania szkołą udzieliło 86,3% nauczycieli oraz 40,9% opiekunów 

dzieci. W opinii pracowników pedagogicznych uczestniczenie rodziców  w tym procesie 

następuję gł. przez: 
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W opinii rodziców ich współuczestniczenie w zarządzaniu placówką odbywa się poprzez: 

 
Brak wiedzy w wyżej omawianym temacie zadeklarowały obie grupy odpowiednio  

w zakresie 13,7% oraz 54,5%. 

Pracownicy niepedagogiczni uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących 

zarządzania placówką wg 52,5% nauczycieli, 27,3% rodziców oraz wg 48,4% pracowników 

administracji i obsługi. 
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Według badanych grup następuje to w takich formach i zakresach: 

 

 

 
 W opinii prawie wszystkich nauczycieli (98,8%) oraz 81,8% ankietowanych rodziców 

dyrekcja Ośrodka podejmuje różnego rodzaju działania, aby zapewnić mu wsparcie 

zewnętrznych instytucji, organizacji i osób. Współpraca podejmowana jest z: 
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Korzyści wynikające ze współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi 

w lokalnym środowisku respondenci określili jako: 
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Bardzo podobnie rozłożyły się wyniki odpowiedzi udzielonych przez grono 

pedagogiczne i rodziców przy ocenie, czy placówka bierze udział w realizacji projektów 

unijnych. 51,2% nauczycieli i 45,5% rodziców uważa, że tak, natomiast odmiennego zdania 

jest 51,2% pracowników pedagogicznych oraz 50% opiekunów uczniów. 

Oceniając czy dyrektor buduje potencjał członków Rady Pedagogicznej  

i pracowników niepedagogicznych 90% nauczycieli i 59,1% rodziców odpowiedziało 

twierdząco. Brakiem wiedzy w tym temacie wykazało się 7,5% z pierwszej grupy oraz 

40,9% z drugiej. 

Sposoby wpływania na możliwości pracowników Ośrodka określono następująco: 

 

 
 Budowanie potencjału kadrowego przez dyrektora zauważa 87,1% pracowników 

niepedagogicznych, a przeciwnego zdania jest 12,9%. Sposób w jaki jest to dokonywane 

w ich opinii to:  
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Na pytanie odnośnie tego czy w placówce ustalane są procedury bezpieczeństwa 

pozytywnie odpowiedziało 99,1% nauczycieli, 100% rodziców oraz 100% pracowników 

administracji i obsługi. Brak wiedzy w tym temacie zadeklarowało 0,9% pracowników 

pedagogicznych. Sposób zapoznawania z nimi nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni 

przedstawili w następujący sposób: 
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Według 98,1% ankietowanych nauczycieli oraz 95% pracowników niepedagogicznych 

procedury te określają sposób działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Z opinią tą 

zgadza się 85,7% ankietowanych rodziców twierdząc  ich dziecko jest bezpieczne na terenie 

placówki oraz, że pracownicy wiedzą jak działać w sytuacjach trudnych i kryzysowych. 

Natomiast 14,3% spośród nich nie orientuje się w tym temacie. Wśród propozycji co 

należałoby zmienić w tym zakresie, ze strony nauczycieli pojawiły się: ściślejsze 

stosowanie się do procedur, testowanie każdej procedury - aby łatwiej było ją zapamiętać, 

potwierdzanie podpisem faktu zapoznania się z procedurami i deklaracji ich przestrzegania, 

nie każda procedura pasuje do ucznia zwłaszcza w "normie" - zmiany nie są konieczne, 

uzupełnienie na stronie Ośrodka wykazu procedur. Odnośnie wprowadzenia nowych 

procedur bezpieczeństwa zaproponowano opracowanie zasad na wypadek przywiezienia 

chorego ucznia do szkoły przez przewoźnika lub pojawienia się objawów chorobowych  już 

w trakcie lekcji (nie związanych z COVID19). 

Na pytanie czy w placówce przestrzegane są procedury bezpieczeństwa twierdząco 

odpowiedziało 89,8% nauczycieli, 95,2% rodziców oraz 85% pracowników 

niepedagogicznych. Wśród  nauczycieli przeciwnego zdania było 1,9%, natomiast  brak 

wiedzy w tym temacie zadeklarowało 8,3% pracowników pedagogicznych oraz 15% 

niepedagogicznych. 

 
Stosowanie procedur wpływa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób 

przebywających w placówce według 93% nauczycieli, 81% rodziców, 85% pracowników 

administracji i obsługi. Odpowiedzi „nie wiem” udzieliło odpowiednio 5%, 19% oraz 15% 

spośród nich. 2% nauczycieli uważa, że nie mają one wpływu na wzrost poziomu 

bezpieczeństwa – z możliwości doprecyzowania z czego wynika ich brak wpływu na 

prawidłowe warunki pracy skorzystało większe grono, pisząc między innymi, że nie wszyscy 

nauczyciele znają i konsekwentnie przestrzegają obowiązujące procedury, raczej nie są 

wyciągane konsekwencje z ich nieprzestrzegania, panuje chaos organizacyjny oraz 

zaznaczając, że wielu spośród uczniów nie chce lub nie może stosować się do ustalonych 

zasad.  
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WNIOSKI: 

  Mimo dogodnej formy wypełnienia ankiety i długiego czasu na przesłanie wyników, liczba 

rodziców biorących udział w badaniu jest nadal niska. 

 Zgodnie przez wszystkich ankietowanych, bardzo dobrze lub dobrze, zostały ocenione 

następujące kwestie: 

- zapewnienie optymalnych warunków do nauczania i do pracy nauczycieli; 

- bezpieczeństwo i higiena warunków do opieki i wypoczynku uczniów; 

- zorganizowanie przestrzeni adekwatnie do sposobu prowadzenia zajęć i do 

wykorzystywanych metod; 

- opracowywanie, przestrzeganie i wpływ procedur na poziom bezpieczeństwa; 

- warunki dla działań nowatorskich; 

- motywowanie ze strony przełożonego do podejmowania nowatorskich działań, 

innowacji i eksperymentów; 

- warunki do pracy własnej; 

- zapewnianie nauczycielom  możliwości korzystania z potrzebnych podczas zajęć 

pomocy dydaktycznych; 

- wyposażenie pracowni przedmiotowych; 

- układ przedmiotów w tygodniowym planie zajęć;  

- dbanie o rozwój bazy Ośrodka; 

- działania w celu podniesienia estetyki pomieszczeń wykorzystywanych podczas 

realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego; 

- kształtowanie u pracowników postawy odpowiedzialności za powierzone im zadania, 

uczniów, mienie szkoły, bezpieczne warunki, wizerunek placówki itp.; 

- budowanie przez dyrektora placówki  potencjału członków Rady Pedagogicznej 

i pracowników niepedagogicznych oraz potencjału kadrowego; 

- poszukiwanie wsparcia organizacji i instytucji zewnętrznych; 

- komunikacja dyrektor -  nauczyciel/rodzic/uczeń/pracownik niepedagogiczny; 

 Sposób zarządzania placówką: 

- sprzyja pracy indywidualnej oraz zespołowej nauczycieli; 

- analizie pracy, wyciąganiu i wdrażaniu wniosków; 

- ma pozytywny wpływ na współpracę z innym pracownikami; 

- ma pozytywny wpływ na podnoszenie kwalifikacji i umiejętności przez 

pracowników pedagogicznych; 

- zapewnia dostęp do odpowiednich zasobów, przydatnych dla rozwoju 

zawodowego nauczycieli; 

- umożliwia uczestniczenie w tym procesie wszystkim ankietowanym grupom 

(zaznaczyć należy, że rodzice według nich samych, uczestniczą w podejmowaniu 

decyzji dotyczących zarządzania szkołą w 40,9%, przy deklarowanym braku 

wiedzy w wyżej omawianym zakresie wśród 54,5% badanych). 

 Na terenie placówki  prowadzona jest systematycznie ewaluacja wewnętrzna, a wnioski 

 z niej wynikające są upowszechniane i wdrażane; 

 Na terenie placówki  prowadzony jest nadzór pedagogiczny, który: 

- realizowany jest według ustalonego planu; 

- w planie uwzględniane są wnioski z przeprowadzonych czynności nadzorczych; 

-  wpływa na podniesienie jakości działań nauczycieli, przyczyniając się do 

utrwalenia lub/i wzrostu poziomu wiedzy uczniów. 

 Brak przekonania wśród ankietowanych, czy placówka bierze udział w realizacji 

projektów unijnych. 

 Najczęściej sygnalizowane braki/nieprawidłowości dotyczyły wyposażenia placówki 
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w odpowiednią ilość sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu oraz dostępnej bazy 

lokalowej (liczby i wielkości pomieszczeń). 

 

 


