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Zespół ds. ewaluacji działalności edukacyjnej Ośrodka w  roku szkolnym 2016/2017 

opracował  plan ewaluacji oraz  narzędzia badawcze – kwestionariusz wywiadu dla dyrektora, 

kwestionariusze ankiet dla rodziców (2), uczniów (1) i nauczycieli (3). Przygotowany plan oraz 

narzędzia badawcze zostały zatwierdzone  do realizacji przez dyrektora  placówki   mgr Anetę 

Garncarz. W maju 2017 r. przeprowadzono badanie wytypowanego obszaru, którym objęto 

reprezentatywne grupy zarówno w budynku głównym jak i w filii placówki. Założono, że 

grupę badawczą stanowić będzie po 60 nauczycieli dla każdej z ankiet, 45 uczniów, oraz 60 

rodziców. 

 

WYMAGANIE:  

PLACÓWKA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW,  Z UWZGLĘDNIENIEM ICH 

INDYWIDUALNEJ SYTUACJI  

 

Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim: 
W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację 

procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia. Szkoła lub placówka 

pomaga przezwyciężyć trudności ucznia wynikające z jego sytuacji społecznej. 

W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich 

potrzebom. 

Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym: 
W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, 

sposoby uczenia się oraz sytuację społeczna każdego ucznia. Zajęcia 

rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne 

organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są 

odpowiednie do potrzeb każdego ucznia. 

 

1. cel ewaluacji:  Odpowiedź na pytania: 

-  Czy w  placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe oraz 

sytuację społeczną każdego wychowanka? 

- Czy nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki stwarzają sytuacje,                             

w których zachęcają wychowanków do podejmowania różnorodnych aktywności,                        

z uwzględnieniem rozpoznanych możliwości psychofizycznych każdego wychowanka                 

i jego potrzeb rozwojowych? 

- Czy wychowankowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w placówce i chętnie                        

w nich uczestniczą? 

-  Czy w  placówce są prowadzone działania zwiększające szanse edukacyjne 

wychowanków?. - Czy działania te uwzględniają indywidualne potrzeby każdego 

wychowanka? 

- Czy wychowankowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego 

rozwoju i rozwoju placówki? Czy mają wpływ na organizację pracy placówki? 

- Czy w  opinii rodziców i wychowanków wsparcie otrzymywane w placówce odpowiada 

ich potrzebom? 

2. odbiorcy:  dyrektor , losowo wybrani – pracownicy pedagogiczni, uczniowie w normie 

intelektualnej lub z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, rodzice uczniów w normie 

intelektualnej lub z niepełnosprawnością w stopniu lekkim oraz uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  znacznym. 
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3. wykonawcy ewaluacji:    nauczyciele Ośrodka 

4. metody badawcze: ankiety, kwestionariusze wywiadu 

5. ramy czasowe: 

Do zebrania danych posłużyły kwestionariusze ankiet i wywiadu. Wykorzystane                     

w procesie badawczym ankiety zawierały pytania: otwarte i zamknięte. Zgromadzony materiał 

empiryczny został przeanalizowany i wykorzystany do sporządzenia niniejszego raportu. 

Wzory ankiet ze szczegółowym zestawieniem wyników są integralną częścią tego dokumentu. 

Wszyscy badani, przed rozpoczęciem badań, byli informowani o celach badań oraz 

całkowitej anonimowości uzyskanych informacji. Podstawowym ograniczeniem, jakie napotkał 

zespół przeprowadzający badanie, był brak chęci do wypełnienia ankiet (największy po stronie 

rodziców – oddali po 43% obu wersji dokumentów),  brak odpowiedzi na wszystkie pytania 

zawarte w ankiecie, omijanie pytań otwartych z uzasadnieniem swojej opinii. Obraz ewaluacji 

byłby czytelniejszy gdyby rozdzielono badanie dzieci, rodziców i nauczycieli  - wg rodzaju  

szkoły (w normie i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  oraz osobno dla 

szkół  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym).   
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Wnioski z analizy wyników: 

I. Czy w  placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe 

oraz sytuację społeczną każdego wychowanka? 

opinia dyrektora 

Nauczyciele dokonują 2 razy w roku wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia, w ramach której określają jego mocne i słabe strony w zakresie 

różnych obszarów. W trakcie roku szkolnego obserwują ucznia pod katem zachowania                              

i nabywania nowych umiejętności i wiedzy, często dyskutują o sytuacji ucznia, jego 

problemach możliwościach i ograniczeniach, o wprowadzeniu nowych metod, sposobów pracy 

lub radzenia sobie w różnych sytuacjach. Starają się zrozumieć problemy uczniów                                    

i dostosować sposób przekazu informacji i wymagania do ich możliwości rozwojowych.                      

W razie wystąpienia szczególnie trudnych okoliczności konsultują się ze specjalistami, 

zarówno szkolnymi jak  i pracownikami służby zdrowia, włącznie z lekarzem psychiatrą. 

Obserwują i wspomagają uczniów w zakresie relacji społecznych; podczas zajęć szkolnych                                    

i internatowych prowadzone są treningi mające na celu pomoc uczniom w zdobywaniu nowych 

doświadczeń poza terenem szkoły ale także w relacjach w środowisku szkolnym – tu często 

istnieje potrzeba korekty zachowań tak, aby przybierały formę akceptowaną, zgodną z normą. 

W większości pozostają w stałym kontakcie z rodzicami, znają sytuację w środowisku 

rodzinnym uczniów oraz   w placówkach opiekuńczych. Nadal potrzebna jest praca w zakresie 

ustalania jednorodnej (bądź nie, ale zgodnej z  ustaleniami) strategii postępowania wobec 

ucznia przez nauczycieli i wychowawców w internacie oraz w zakresie sprawnej wymiany 

informacji. 

 

Czy w placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe oraz sytuację 

społeczną każdego wychowanka? 

 

Opinia nauczycieli  

 Wszyscy ankietowani nauczyciele, którzy odpowiedzieli na to pytanie  ( 78,9% tak, 

10,5% raczej tak) podejmują działania mające na celu rozpoznanie możliwości 

psychofizycznych swoich uczniów/wychowanków. Spośród wielu metod, najwięcej 

pracowników dokonuje tego przez analizę Indywidualnego Programu Edukacyjno 

Terapeutycznego (92,1%)  oraz poprzez wymianę informacji z nauczycielami uczącymi                          

w danym oddziale i z wychowawcą. Wielu  z nich (84,2%)  rozpoznaje możliwości 

psychofizyczne uczniów/wychowanków także poprzez analizę opinii oraz analizę orzeczeń                   

z poradni. Kolejnymi metodami do zbierania informacji co do częstotliwości stosowania, są 

rozmowy z rodzicami/opiekunami uczniów, zarówno te bezpośrednie jak i przez zeszyty 

kontaktowe (78,9%) , konsultacje z innymi specjalistami (73,7%), konsultacje z psychologiem 

szkolnym (63,1%), analiza LUM (57,9), analiza wyników nauczania (50%) oraz rozmowy                                   

z uczniami (50).  Z pozostałych sposobów korzysta poniżej 50% ankietowanych pracowników 

pedagogicznych. 

Wszyscy respondenci informacje uzyskane w wyniku tych działań wykorzystują do 

planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej ze swoim uczniem/wychowankiem. 

Najczęstszymi formami wykorzystania tych danych są – modyfikacja IPET i trening 

umiejętności społecznych (81,5%),wspieranie rozwoju komunikacji (76,3%) , indywidualizacja 

nauczania oraz dostosowywanie form i metod pracy (73,7%) , stwarzanie każdemu uczniowi na 

miarę jego możliwości szansy na odniesienie sukcesu, redagowanie IPET (60,5%), ustalanie 

hierarchii celów dydaktyczno-wyrównawczych (55,2%), czuwanie nad realizacją PPP  (50%)                           

i inne. 
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Opinia rodziców 

 Opinia rodziców pokrywa się ze zdaniem nauczycieli w tym temacie. Wszyscy 

ankietowani uważają, że w placówce podejmuje się działania mające na celu rozpoznanie 

możliwości psychofizycznych wychowanków (65,4% tak, 34,6% raczej tak), oraz wskazali 

prawie te same metody co nauczyciele tylko w innej kolejności. Według nich najczęściej 

stosowaną przez nauczycieli formą zbierania informacji o możliwościach psychofizycznych 

dzieci są rozmowy z rodzicami (69,2%),  obserwacje uczniów  (73%), analiza IPET (65,4%), 

wymiana informacji miedzy nauczycielami , analiza orzeczeń oraz konsultacje z psychologiem 

szkolnym (53,8)  i inne. 

 Ankietowani zgodnie uważają, że informacje uzyskane w ten sposób są 

wykorzystywane przez nauczycieli do planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej z ich 

dziećmi (tak 57,6%, raczej tak 30,7%). Najczęściej poprzez wspieranie rozwoju komunikacji 

(84%),  dostosowywania form i metod pracy oraz trening umiejętności społecznych (76,9%),  

ustalenie hierarchii celów dydaktyczno-wychowawczych (57,6%), redagowanie IPET (53,8%), 

stwarzanie każdemu uczniowi na miarę jego możliwości szansy na odniesienie sukcesu oraz 

modyfikacja IPET (50%) i inne. W tej kwestii ankietowani rodzice są w znaczącym stopniu 

zgodni z nauczycielami.  

 

Czy w placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe oraz 

sytuację społeczną każdego wychowanka? 

Opinia nauczycieli  

100% respondentów uważa, że w placówce rozpoznaje się potrzeby rozwojowe każdego 

wychowanka (76,3% tak, 18,4% raczej tak). Najczęściej jest to dokonywane poprzez analizę 

IPET-u (89,5%), rozmowę z rodzicami/opiekunami dzieci i wymianę informacji miedzy 

nauczycielami (81,5%), obserwację uczniów (84,2%) , analizę opinii (78,9%), analizę orzeczeń 

(73,7%), konsultacje z innymi specjalistami (71%), konsultacje z psychologiem  szkolnym 

(63,1), analizę LUM (55,2%) i inne. 

Wszyscy respondenci informacje uzyskane w wyniku tych działań wykorzystują do 

planowania działań mających na celu zaspokojenie potrzeb rozwojowych swoich 

uczniów/wychowanków (tak 71%, raczej tak 21%). Najczęściej służą one do rozwoju 

komunikacji  (89,5%), dostosowywania form i metod (86,8%), stwarzania każdemu uczniowi 

na miarę jego możliwości szansy na odniesienie sukcesu (84,2%), treningu umiejętności 

społecznych i czuwaniem nad przebiegiem relacji rówieśniczych (68,4%), redagowania IPET                

i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa (60,5%), czuwania nad realizacją IPET (50%)integracji 

ze społeczeństwem oraz uzupełnianie LUM (44,7%). 

Opinia rodziców 

 Badani rodzice, podobnie jak nauczyciele uważają, że w placówce rozpoznaje się 

potrzeby rozwojowe każdego wychowanka (tak 69,5%, raczej tak 34,6%). Według nich 

działania w tym zakresie to przede wszystkim obserwacje uczniów (88,5%), analiza IPET 

(65,4%), wymiana informacji miedzy nauczycielami (57,6%), konsultacje z psychologiem 

(50%). 

 Respondenci uważają, że informacje uzyskane w wyniku tych działań nauczyciele  

wykorzystują głównie do treningu umiejętności społecznych (73%), wspierania rozwoju 

komunikacji (69,5%),  zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, integracji ze społeczeństwem,  

treningu umiejętności społecznych (57,6%) oraz redagowania IPET (50%).  

 

Czy w placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe oraz sytuację 

społeczną każdego wychowanka? 

Opinia nauczycieli  
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Wszyscy ankietowani nauczyciele podejmują działania mające na celu rozpoznanie 

sytuacji społecznej swoich uczniów/wychowanków ( tak 65,7%, raczej tak 26,3%). Według 

nich dokonuje się tego między innymi poprzez obserwacje uczniów. (89,5%), wymianę 

informacji (84,2%),  rozmowy z rodzicami/opiekunami ( 78,9%), analizę opinii i analizę IPET 

(71%), konsultacje z pedagogiem (57,9%) i inne działania. 

Nie wszyscy respondenci (nie – 2,6%, raczej nie 5,3%) informacje uzyskane w wyniku 

tych działań wykorzystują do działań mających na celu poprawę sytuacji społecznej swoich 

uczniów/wychowanków. Pozostali wykazują się aktywnością w tym zakresie (tak 60,5%, 

raczej tak 28,9%), najczęściej poprze współpracę z pedagogiem (57,9%), pomoc                                

w zorganizowaniu wsparcia psychologicznego dla rodziny, pomoc w nawiązaniu kontaktów                  

z MOPS, GOPS itp. (26,3%), współpracę z asystentem rodziny (13,1%), organizację doraźnej 

pomocy materialnej ( 21%) lub stałej pomocy materialnej (7,9%) .  

Opinia rodziców 

 100%  rodziców, którzy udzielili odpowiedź na to pytanie, uważa, że w placówce 

podejmuje się działania mające na celu rozpoznanie sytuacji społecznej 

uczniów/wychowanków (tak 42,3%, raczej tak 50%). Według nich rozpoznanie następuje 

głównie poprzez rozmowy z rodzicami/opiekunami (84%), obserwacje uczniów (69,5%), 

analizę IPET (42,3%), konsultacje z pedagogiem (38,4%), wymianę informacji (30,7%). 

Według prawie wszystkich ankietowanych (przeciwnego zdania było 3,8%) zgromadzone w 

ten sposób dane, nauczyciele przede wszystkim wykorzystują do  planowania współpracy z 

pedagogiem (53,8%), wsparcia psychologicznego dla rodziny (26,9%), kontaktów z MOPS, 

GOPS (19,2%), organizacji doraźnej lub stałej pomocy materialnej (11,5%). 

Spośród ogółu respondentów 42,3% uważa, że sytuacja społeczna jego rodziny wymaga 

wsparcia.  Zaproponowano im różnorodne formy wsparcia – z których skorzystało 19,2%, 

raczej skorzystało 7,7%, a 19,2% nie skorzystało z żadnej propozycji. Odmowa była 

argumentowana brakiem czasu (3,8%) oraz stwierdzeniem nieadekwatnym do pytania – nie ma 

takiej potrzeby 7,7%). 

Wszyscy ankietowani rodzice uważają, że placówka otacza troską i dba o ich dziecko oraz 

pośrednio także o ich rodzinę (tak 46,1%, raczej tak 34,6%). 

 

II. Czy nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki stwarzają sytuacje,                        

w których zachęcają wychowanków do podejmowania różnorodnych aktywności,                      

z uwzględnieniem rozpoznanych możliwości psychofizycznych każdego 

wychowanka i jego potrzeb rozwojowych?  

Czy wychowankowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w placówce i chętnie 

w nich uczestniczą? 

Czy wychowankowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego 

rozwoju i rozwoju placówki? Czy mają wpływ na organizację pracy placówki? 

opinia dyrektora 

 W placówce organizowane są różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Tworząc ich ofertę 

kierowano się możliwościami placówki  (bazą, liczbą i rodzajem pomieszczeń, dostępnymi 

pomocami  dydaktycznymi), zasobami kadrowymi (umiejętnościami, predyspozycjami                            

i kwalifikacjami nauczycieli), potrzebami, możliwościami, ograniczeniami oraz 

zainteresowaniami  uczniów, a także propozycjami ich rodziców. Raczej wszyscy uczniowie 

korzystają z zajęć pozalekcyjnych. Jeśli niektórzy nie korzystają z tych zajęć, to zazwyczaj                      

ze względu na późne przywożenie ich przez rodziców. Zdarza się, że niektórzy uczniowie nie 

mogą uczestniczyć w danej formie aktywności, gdyż wykluczają ich własne zaburzenia                                       

np.: ataki padaczki, niski poziom samodzielności – stąd tak istotny jest dobór proponowanych 
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zajęć do możliwości i ograniczeń ucznia. Zaangażowanie nauczycieli w realizację 

różnorodnych projektów edukacyjnych, programów oraz działań sprzyjających rozwojowi 

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest bardzo wysokie.  Rozwiązują oni 

problemy związane z codziennym funkcjonowaniem swoich podopiecznych, na bieżąco 

współpracują ze sobą, ze specjalistami oraz pracownikami Effathy, w przypadku problemów 

wychowawczych rozmawiają z rodzicami. Kształcą się oni też w kierunku podnoszenia 

kwalifikacji do pracy z uczniem z autyzmem. Tam gdzie występują – starają się rozwijać 

zdolności i talenty np.: plastyczne, matematyczne. 

 

Opinia nauczycieli  

 W opinii 66,6% badanych ich uczniowie/wychowankowie uczestniczą w zajęciach 

pozalekcyjnych, przeciwnego zdania jest 31,1% . 20% podaje, że uczniowie sami mogli wybrać 

rodzaj zajęć, a 46,6% , że dokonali wyboru z pomocą innej osoby. Najczęściej osobą 

wspierającą przy wyborze zajęć był wychowawca (20%), rodzic (15,5%),  rodzice                                      

i wychowawca/nauczyciel (8,8%), poradnia, placówka (2,2%). Nauczyciele, którzy 

odpowiedzieli na to pytanie w większości uważają, że uczniowie/wychowankowie lubią 

uczestniczyć w tych zajęciach, natomiast 1 osoba twierdzi, że nie lubią (2,2%). Prawie 40% nie 

wypowiedziało się w tej kwestii. Wśród przyczyn negatywnego stosunku uczniów  do zajęć 

pozalekcyjnych nauczyciele podają: nie zawsze jest możliwe uzyskanie odpowiedzi od ucznia, 

nie chcą, brak zainteresowania, zajęcia odbywają się w czasie zajęć szkolnych (po 2,2%).                  

35% respondentów uważa, że zajęcia te wpływają na uzyskiwanie lepszych stopni przez 

uczniów, 8,8% myśli przeciwnie, pozostali nie odpowiedzieli na to pytanie. Większość 

ankietowanych (48,8%) uważa, że uczniowie nie mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach, 

na które mieliby ochotę. Jako przyczyny tego stanu rzeczy podają problemy z dowozem, 

nakładanie się zajęć, ograniczone możliwości szkoły (4,4%), konieczność wsparcia, brak czasu, 

brak zajęć, ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, organizacji pracy i poziomu 

funkcjonowania uczniów, ograniczenia ilościowe (2,2%) Wszyscy natomiast podają, że ich 

uczniowie uczestniczą w życiu placówki (tak 48,8%, raczej tak 40%). 6,6% spośród nich 

uważa, że uczniowie nie mają wpływu na realizację działań w tym zakresie głw. z powodu 

niskiego poziomu funkcjonowania i stopnia niepełnosprawności intelektualnej swoich 

podopiecznych.  75,5% podaje, że nie zdarzyło się aby uczniowie sami zgłosili chęć 

zorganizowania jakiegoś przedsięwzięcia. Część z nich (20%) spotkała się z taką sytuacją,                       

a 17,8% zaznaczyło, że udało się to wydarzenie zrealizować.  Spośród ankietowanych 57,9% 

obecnie nabywa nowe kompetencje wspomagające ucznia i jego rozwój. Najwięcej spośród 

nich poprzez studia podyplomowe, warsztaty tematyczne i samokształcenie (21%). 

Nauczyciele oceniają, że uczniowie chętnie lub raczej chętnie angażują się w zajęcia 

proponowane przez placówkę, innej odpowiedzi udzieliło 12,&%. 

Opinia rodziców  

 W badaniu wzięło udział 42,3% rodziców dzieci w normie intelektualnej lub                             

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  oraz 46,1 % rodziców dzieci                                       

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.                                     

11.6% respondentów nie zaznaczyło, żadnej opcji. Spośród nich większość  deklaruje, że zna 

ofertę zajęć pozaedukacyjnych Ośrodka, natomiast 19,2% twierdzi, że jej nie zna, a 11,5%,                     

że raczej nie zna. Rodzice deklarują, że ich dzieci uczestniczą głównie w zajęciach z logopedą 

(76,9%), treningu umiejętności społecznych (73%), zajęciach ceramicznych (65,4%), zajęciach 

rewalidacyjnych zajęciach z psychologiem (57,6%), zajęciach z pedagogiem (46,1%),                          

w inicjatywie „zróbmy coś razem) (34,6%), w zajęciach na basenie, na ściance wspinaczkowej, 

stymulacji sensorycznej (23%) i innych. Tylko 3,8% przyznaje, że dziecko samodzielnie 

dokonało wyboru zajęć, na które najczęściej dziecko uczęszcza 1-3 ray w tygodniu (po 19,2%). 

Zdecydowana większość uważa, że dziecko chętnie uczestniczy w tych zajęciach (chętnie 
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30,7%, raczej chętnie 61,5%|), a 100%  uważa, że nauczyciele zachęcają dzieci do 

różnorodnych aktywności. 

Opinia uczniów 

 90,6% ankietowanych uczniów uważa, że w placówce są prowadzone zajęcia 

pozalekcyjne, przeciwnego zdania jest 6,25%. Najwięcej spośród nich bierze udział w 

zajęciach rewalidacyjnych (62,5%), zajęciach z psychologiem , zajęciach z pedagogiem 

(28,1%), zajęciach rehabilitacyjnych 18,7%, kółku fotograficznym, zajęciach                                             

z logopedą(12,5%),  treningu umiejętności społecznych, zajęciach plastycznych (9,4%). 21,8% 

podaje, że bierze udział w innej formie zajęć, bez konkretnego wyszczególnienia. 

Zdecydowana większość deklaruje, że nie dokonała samodzielnie wyboru aktywności 

dodatkowych (62,5%), jednak je lubią (68,7%). Po tyle samo ankietowanych (40,6%) uważa, 

że mają one i nie mają wpływu na lepsze stopnie, oraz po tyle samo (65,6%), że pomagają i nie 

pomagają w nauce. 46% podaje, że nie może brać udziału we wszystkich zajęciach, w których 

chciałby brać udział – wśród przyczyn wymienili: nie mam miejsca, nie nadaję się, strata czasu, 

jest ich za dużo, szkoła chce byśmy się cały czas uczyli, nie ma takich zajęć (po 3,1%). 46,9% 

twierdzi, że chętnie angażuje się w zajęcia proponowane przez szkołę, odmiennego zdania jest 

40,6%. Wymienili szereg innych zajęć, w których też chętnie wzięliby udział i takie, które 

miałyby odbywać się na terenie szkoły. Większość z nich nie powiedziała nauczycielom jakie 

nowe  miałyby to być zajęcia(78,1%), oraz na jakie zajęcia już zorganizowane chcieliby 

chodzić ( (65,6%). 34,3% twierdzi, że zgłaszało w jakich zajęciach chcą uczestniczyć, a 15,6% 

twierdzi, że zostało to zrealizowane. Po tyle samo uczniów (43,7) zaznaczyło, że pomaga i nie 

pomaga w organizowaniu różnych uroczystości lub akcji. Tylko 9,4% spośród nich wyszło                     

z inicjatywą zorganizowania apelu, zabawy, akcji itp. 

 

III.  Czy w  placówce są prowadzone działania zwiększające szanse edukacyjne 

wychowanków? Czy działania te uwzględniają indywidualne potrzeby każdego 

wychowanka? Czy w opinii rodziców i wychowanków wsparcie otrzymywane                               

w placówce odpowiada ich potrzebom? 

opinia dyrektora 

W placówce są organizowane zajęcia pozalekcyjne oraz zwiększające szanse 

edukacyjne uczniów/wychowanków. Bardzo szeroka oferta pozwala zaspokoić w tym zakresie, 

potrzeby wszystkich  naszych podopiecznych - od  zajęć dla uczniów słabo funkcjonujących                                                 

z niepełnosprawnością intelektualną,   do zajęć kształtujących i rozwijających zainteresowania 

uczniów w normie intelektualnej. W Ośrodku podejmowany jest też szereg działań mających 

na celu zwiększenie szans edukacyjnych uczniów. Jest to między innymi dostosowywanie 

metod pracy do możliwości uczniów, rozważne stawianie wymagań w zakresie edukacji                              

i wychowania,  realizacja programów ukierunkowanych na rozwijanie obszarów deficytowych 

(np. treningi społeczne). Na osiągnięcie tego celu nastawione są także odpowiednie zajęcia 

wychowawcze, zindywidualizowana praca w klasie, współpraca terapeutyczna z pracownikami 

Effathy zakresie działań wychowawczych  i terapeutycznych (szeroka pomoc psychologiczno-

pedagogiczna), a także indywidualne wsparcie psychologa i pedagoga (na bieżąco w miarę 

potrzeb).  W miarę możliwości planowane są klasy dla uczniów o podobnym poziomie 

funkcjonowania.  Mało liczne klasy pozwalają na indywidualne wspieranie każdego z nich. 

Dzięki temu nauczyciele bardzo dobrze znają uzdolnienia i ograniczenia swoich 

podopiecznych, wiedzą co ich motywuje do pracy, wymieniają się tymi informacjami między 

sobą. Polityka kadrowa również  przyczynia się do wspomagania rozwoju każdego ucznia,                                       
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z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Pracownicy Ośrodka są stale motywowani do 

podnoszenia kwalifikacji, przez co nabywają nowe kompetencje wspomagające ucznia                                

z autyzmem. Zachęcani są do  udziału w spotkaniach merytorycznych, oraz szkoleniach                            

w zakresie WDN zgodnymi z potrzebami. Pracownicy pedagogiczni delegowani są także na 

szkolenia i kursy zewnętrzne. Systematycznie organizowane są spotkania w zespołach do 

spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wychowawczych oraz problemowych                           

(na których nauczyciele dzielą się wiedzą, doświadczeniem i rozwiązują bieżące problemy).   

Opinia nauczycieli  

W badaniu wzięło udział 34% wychowawców klas w normie, 19,1% wychowawców 

klas z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim oraz 31,0% 

nauczycieli nie będących wychowawcami. Większość deklaruje, że rozmawia z rodzicami                   

o możliwościach i potrzebach swoich podopiecznych (tak 78,8%, raczej tak 17%), natomiast 

2,1% nie roni tego lub raczej nie. Rozmowy te najczęściej odbywają się na bieżąco (65,9%) lub 

raz w tygodniu (12,7%).  Wszyscy ankietowani deklarują, że informacje uzyskane w czasie 

tych rozmów wykorzystują przy planowaniu aktywności wychowanków, oraz, że zachęcają ich 

do podejmowania aktywności na miarę ich możliwości i potrzeb psychofizycznych. Wybierając 

aktywność dla podopiecznego konsultują swoją decyzję ze specjalistami (tak 53,2%, raczej tak 

40,4%), wyjątek stanowi 6,3% respondentów. Najczęściej wybieranymi zajęciami jest trening 

umiejętności społecznych (76,6%),  zajęcia rewalidacyjne (72,3%), zajęcia z psychologiem 

(65,9%), zajęcia ceramiczne (55,3%), zajęcia z pedagogiem (51%)zajęcia kulinarne (48,9%), 

zajęcia plastyczne (46,8%),  alternatywna komunikacja (38,3%). Są one wybierane głownie w 

oparciu o zainteresowania i preferencje ucznia (63,8%), zalecenia w orzeczeniu (57,%), 

możliwości lokalowe placówki (51%), rozmowy z uczniami (34%). Czuwając nad rozwojem 

zainteresowań uczniów nauczyciele w większości (68,0%) deklarują, że nie współpracują w 

tym zakresie z innymi instytucjami. Takie działania podejmuje 29,8% ankietowanych.  

Oceniając czy zajęcia pozalekcyjne są dostosowane ilościowo i jakościowo do potrzeb                                

i możliwości uczniów   nauczyciele w większości  stwierdzili, że są (tak 34%, raczej tak 

48,9%), Dwóch spośród nich było przeciwnego zdania. Zdecydowana większość 

ankietowanych uważa, że placówka tworzy warunki do kultywowania talentów i zainteresowań 

swoich podopiecznych  (tak 25,3%, raczej tak 65,9%) oraz, że Stawarza warunki do 

wyrównywania braków i zaległości, pomocy w specyficznych trudnościach w nauce (tak 

42,5%, 31,9%). Przeciwnego zdania jest niewielki odsetek badanych. Dają oni także rodzicom 

indywidualne wskazówki do pracy z dzieckiem w domu (tak 55,3%, raczej tak 34,0%). 

Informują rodziców o sukcesach, trudnościach, postępach, możliwościach rozwojowych                         

i edukacyjnych (95,7%), najczęściej na bieżąco (78,7%). W razie wystąpienia trudnej sytuacji 

wszyscy deklarują, że znajdują wystarczającą ilość czasu na rozmowę z rodzicami ucznia. 

Ankietowani w 100% podają, że zależy im na dobrej współpracy z rodzicami,  natomiast 

oceniając rodziców uważają, że 93% zależy na tym samym.  

Wszyscy respondenci podają, że sposób nauczania i wychowania w placówce 

odpowiada potrzebom uczniów, że traktują ich sprawiedliwie, że starają się aby mieli poczucie 

sukcesu w nauce, że traktują ich podmiotowo, że dostrzegają sukcesy i pozytywne zachowania 

podopiecznych. Wszyscy także uważają, że placówka przygotowuje uczniów do 

funkcjonowania w dalszym życiu (tak 21,2%, raczej tak 74,5%). 

Opinia rodziców  

W badaniu wzięło udział 42,3% rodziców dzieci w normie intelektualnej lub                                     

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  oraz 46,1 % rodziców dzieci                                               

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.                                          

11.6% respondentów nie zaznaczyło, żadnej opcji. Wszyscy oni podają (tak 61,5%, raczej tak 

30,7%), że nauczyciele rozmawiają z nimi o możliwościach i potrzebach ich dziecka, 
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najczęściej na bieżąco (69,6%). Zgodnie twierdzą, że informacje uzyskane w czasie tych 

kontaktów, są wykorzystywane do planowania aktywności wychowanków. 100% badanych 

rodziców twierdzi, że nauczyciele i pracownicy placówki zachęcają dzieci do podejmowania 

aktywności z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości psychofizycznych                                  

i rozwojowych, a wybierając rodzaj aktywności konsultują go z innymi specjalistami. W 

sposób bardziej zróżnicowany odpowiedzieli na pytanie, czy placówka pomaga rozwijać 

zainteresowania i aspiracje ich dziecka – tak 42,3%, raczej tak 38,4%, nie 7,7%, raczej nie 

7,7%. Część badanych uważa, że w placówce są zajęcia rozwijające zainteresowania                            

i uzdolnienia dzieci (tak 38,4%, raczej tak 38,4%), natomiast część jest odmiennego zdania 

(nie 11,5%, raczej nie 2,7%). Natomiast wszyscy zgodnie podają, że placówka zachęca 

uczniów do dalszego uczenia się. 

Prawie wszyscy ankietowani rodzice uważają, że placówka tworzy warunki do 

wyrównywania braków i zaległości, pomocy przy specyficznych trudnościach w nauce                                  

(tak 38,4%, raczej tak 42,3%), 3,8% nie zgadza się z tym poglądem. W opinii rodziców, którzy 

odpowiedzieli na to pytanie,  zajęcia pozalekcyjne  w placówce są organizowane i są one 

dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ich dziecka . Zdecydowana większość 

(tak 50%, raczej tak 34,6%) podaje, że otrzymują także wskazówki jak pracować z ich 

dzieckiem w domu. 92,3% zaznaczyło, że są informowani o sukcesach, trudnościach, 

postępach, możliwościach edukacyjnych i rozwojowych swojej pociechy, najczęściej na 

bieżąco (73%). W razie wystąpienia takiej potrzeby, wszyscy zgodnie twierdzą,                                           

że nauczyciel/wychowawca znajduje dla nich wystarczającą ilość czasu na rozmowę, że zależy 

mu na dobrej współpracy, a sposób nauczania w placówce odpowiada potrzebom ich dziecka. 

Również w kolejnych kwestiach rodzice byli zgodni – dziecko traktowane jest sprawiedliwie, 

nauczyciele starają się, aby miało poczucie sukcesu, jest ono traktowane podmiotowo, a jego 

sukcesy i pozytywne zachowania dostrzegane.  Respondenci twierdzą, że placówka 

przygotowuje ich dziecko do dalszego funkcjonowania (tak 53,8%, raczej tak 38,4%). Nikt nie 

zaznaczył opcji przeciwnej, ale po  3,8% argumentowało odpowiedź na „nie” – nie potrafią do 

niego dotrzeć, nie wiem. 

Opinia uczniów 

90,6% podaje, że w sytuacji gdy mają kłopoty, mogą liczyć na pomoc, radę i wsparcie 

wychowawcy,  78,1%,  na wsparcie pozostałych nauczycieli, 68,7% na pomoc, radę i wsparcie 

psychologa.  Po 75% deklaruje, że nauczyciele poświęcają mu czas aby zrozumiał  trudne treści 

oraz że nauczyciele wierzą w jego możliwości. Większość ankietowanych twierdzi, że jest 

chwalonych przez nauczycieli gdy im się coś uda (87,5%) oraz, że troszczą się oni o to aby 

uczniowie dobrze czuli się w szkole (84,4%) 

 

WNIOSKI: 

1. Pracownicy placówki rozpoznają możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, 

sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego z uczniów z osobna i prowadzą  

dialog w tym zakresie z  jego opiekunami.  

2. Nauczyciele i wychowawcy różnicują cele zajęć, metody uczenia się / nauczania, itp. 

w taki sposób, aby każdy z uczniów mógł dokonywać postępów oraz odnieść sukces 

na miarę swoich możliwości. Indywidualizują ten proces. 

3. Pracownicy placówki troszczą się o ucznia i pośrednio o jego rodzinę w sytuacji, gdy 

środowisko domowe dziecka nie zapewnia mu dostatecznego wsparcia 

emocjonalnego  i intelektualnego. 

4. Nauczyciele i wychowawcy uwzględniają opinie rodziców i częściowo uczniów                  

(ze względu na różny poziom funkcjonowania) na temat sposobu i zakresu udzielania 

wsparcia uczniom. 
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5. W opinii nauczycieli, rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub 

placówce odpowiada ich potrzebom. 

6. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających 

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do potrzeb 

każdego ucznia. 

7. Brak ze strony rodziców i nauczycieli  pozytywnych odpowiedzi w 100%, na pytanie 

czy uczniowie uczestniczą  w zajęciach rewalidacyjnych, może wynikać z faktu, że                     

w przedszkolu i zespołach rewalidacyjnych nie ma tego typu zajęć. 

8. Brak ze strony uczniów pozytywnych odpowiedzi w 100% , na pytanie czy 

uczestniczą  w zajęciach rewalidacyjnych, może wynikać z ich niskiej świadomości 

uczestnictwa w tego typu zajęciach lub problemów związanych z czytaniem ze 

zrozumieniem. 

9.  W związku z tym, że rodzice czują się niedoinformowani w zakresie szkoleń, 

warsztatów itp., rozważyć wprowadzenie dziennika elektronicznego. 

10.  31,5% ankietowanych nauczycieli nie podnosi swoich kompetencji w zakresie 

wspomagania  ucznia i jego rozwoju. 

11. W przyszłości powołać dwa oddzielne zespoły ewaluacyjne do badania klas w normie                       

i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  oraz dla klas                                                    

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym  i umiarkowanym  (a co za 

tym idzie oddzielnej grupy uczniów, rodziców i nauczycieli). Ze względu na inne 

ramowe plany nauczania, zróżnicowane potrzeby dzieci, odmienną podstawę 

programową wyciąganie wniosków byłoby łatwiejsze, bardziej miarodajne i celowe. 

Natomiast arkusze ankiet byłyby wtedy krótsze i bardziej czytelne. 

 

                                          Ankieta dla nauczycieli     rozdano  60       zebrano  38  - 63,3% 
Szanowni Państwo, 

Prosimy  o wypełnienie anonimowej ankiety. Badanie skierowane jest do pracowników 

pedagogicznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu                        

i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych. Rzetelne udzielenie odpowiedzi na   postawione 

pytania, umożliwi właściwą ocenę badanego zagadnienia. Aby badanie było miarodajne 

prosimy  odpowiedzieć na KAŻDE z postawionych pytań.     

                                                                                          Zespół ds. Ewaluacji  
Wypełnione ankiety proszę wrzucać do urny znajdującej się u p.  Małgorzaty Skotnickiej  do 

dnia 12.05.2017r. 

 

Prosimy o zakreślenie w każdym pytaniu jednej lub kilku wybranych odpowiedzi albo 

wpisanie własnej opinii   w wyznaczonym  miejscu. 
1. Czy podejmuje Pani/Pan działania mające na celu rozpoznanie możliwości psychofizycznych 

swoich wychowanków/uczniów? 

            tak   30 - 78,9%       raczej tak  4- 10,5 %                nie               raczej  nie  

a) Jeżeli tak, lub raczej tak, to proszę zaznaczyć  przykłady  tych działań lub dopisać własne 
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o analiza opinii 32 – 84,2%        

o analiza IPET 35 -92,1%        

o analiza LUM 22- 57,9%        

o analiza arkusza obserwacji dziecka przedszkolnego 7- 18,4%        

o analiza orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej 32- 84,2%        

o obserwacje uczniów w różnych sytuacjach 35 – 92,1%        

o wymiana informacji między nauczycielami uczącymi w danym oddziale i wychowawcą 34- 

89,5%        

o konsultacje z  pedagogiem 18- 47,4 

o konsultacje z  psychologiem szkolnym 24- 63,1%        

o konsultacje z  innymi specjalistami (np. logopeda pracownicy Effathy) 28- 73,7%        

o analiza wyników nauczania 19 - 50%        

o analiza wyników egzaminów 6- 15,8%        

o rozmowy z uczniami  19-50%        

o rozmowy z rodzicami/opiekunami   uczniów (bezpośrednie i/lub przez zeszyt kontaktowy) 30- 

78,9%        

o diagnoza wstępna klas 1     6-15,8%        

o ocenianie bieżące 21- 55,2%        

o próby egzaminów właściwych 2- 5,3%        

o testy zewnętrzne  

o  egzaminy 1 – 2,6%        

o inne  diagnoza SI, terapia ręki, diagnoza KORP, zeszyty obserwacji 

        Jeżeli nie, lub raczej nie  to z czego to wynika? 

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

b) Czy informacje uzyskane w wyniku tych działań wykorzystuje Pani/Pan do planowania pracy 

dydaktyczno-wychowawczej z danym uczniem? 

tak  32-84,2 %                raczej tak   7 -18,4  %               nie               raczej  nie  

Jeżeli tak, lub raczej tak, to w jaki sposób wykorzystuje Pani/Pan te informacje? 
o redagowanie  IPET  23- 60,5% 

o modyfikacja IPET  31 – 81,5% 

o ustalenie hierarchii celów dydaktyczno-wychowawczych 21- 55,2% 

o uzupełnianie LUM 16 - 42% 

o uzupelnianie arkusza obserwacji dziecka przedszkolnego 6- 15,8% 

o dostosowania  17- 44,7% 

o wniosek o nauczanie indywidualne 8- 21% 

o wspieranie rozwoju komunikacji  29- 76,3% 

o trening umiejętności społecznych 31-81,5% 

o czuwanie nad realizacją PPP 19-50% 

o systematyczne sprawdzanie poziomu wiedzy i stopnia zrozumienia treści 14 – 36,8% 

o indywidualizacja nauczania  28 -73,7% 

o pomoc w wyrównywaniu braków i zaległości 16- 42% 

o stwarzanie każdemu uczniowi, na miarę jego możliwości szansy na odniesienie sukcesu 25-

65,7% 

o dostosowywanie form i metod pracy 28- 73,7% 

o redagowanie kontraktów i czuwanie nad ich realizacją 3-7,9% 

o organizacja kółek/zajęć dodatkowych zgodnych z potrzebami edukacyjnymi uczniów 10- 26,3% 

o organizacja wycieczek  dydaktycznych  12- 31,5% 

o organizacja wycieczek zgodnych z zainteresowaniami uczniów 12- 31,5% 
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o inne ……………………………………………………………… 

c) W jaki sposób dokonuje Pani/Pan indywidualizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego 

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych? 

o ocena poziomu możliwości psychofizycznych ucznia 35- 92,1% 

o zapoznanie się z dokumentacją 32-84,2% 

o opracowanie i wdrożenie dostosowań 17- 44,7% 

o zadawanie pytań skierowanych do konkretnych uczniów 21-55,2% 

o naprowadzanie na właściwy tok myślenia 19- 50% 

o dostosowanie czasu i tempa nauki 35-92,1% 

o stosowanie pomocy dydaktycznych dostosowanych do możliwości ucznia 31-81,5% 

o wprowadzenie alternatywnej i wspomaganej komunikacji 24-63,1% 

o stopniowanie trudności 34- 89,5% 

o dostosowywanie  zadań do indywidualnych możliwości uczniów  34- 89,5% 

o stosowanie pracy w parach w celu wzajemnego wspierania się uczniów 11- 28,9% 

o dobieranie odpowiednich uczniów do pracy w grupach 9- 23,7% 

o dawanie możliwości wyboru tematyki pracy 9 -23,7% 

o powtarzanie poleceń  33- 86,8% 

o ukierunkowywanie uwagi 31- 81,5% 

o metody aktywizujące 22- 57,9% 

o docenianie wysiłku włożonego w opanowanie danej umiejętności lub wiedzy 22- 57,9% 

o realizacja IPET 28- 73,7% 

o opracowanie i wdrożenie systemu motywacyjnego 12- 31,5% 

o inne ……………………………………………………………………………………………… 

Jeżeli nie, lub raczej nie, to z czego to wynika? 

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

2. Czy podejmuje Pani/Pan działania mające na celu rozpoznanie potrzeb rozwojowych swoich 

wychowanków? 

tak    29 -76,3  %     raczej tak  7 -18,4  %         nie               raczej  nie 

a) Jeżeli tak, lub raczej tak, to proszę zaznaczyć przykłady tych działań lub dopisać własne 

o analiza opinii 30- 78,9% 

o analiza IPET 34 – 89,5% 

o analiza LUM 21- 55,2% 

o analiza arkusza obserwacji dziecka przedszkolnego 6-15,8% 

o analiza orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej 28- 73,7%  

o obserwacje uczniów w różnych sytuacjach 32 – 84,2% 

o wymiana informacji między nauczycielami uczącymi w danym oddziale i wychowawcą 31- 

81,5% 

o konsultacje z  psychologiem szkolnym 24- 63,1% 

o konsultacje z  innymi specjalistami (np.logopeda pracownicy Effathy) 27-71% 

o analiza wyników nauczania 18- 47,4% 

o rozmowy z rodzicami/opiekunami   uczniów (bezpośrednie i/lub przez zeszyt kontaktowy) 31-

81,5% 

o ……………………………………………………………….. 

Jeżeli nie, lub raczej nie,  to z czego to wynika? 

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

b) Czy informacje uzyskane w wyniku tych działań wykorzystuje Pani/Pan do planowania działań, 

mających na celu zaspokojenie potrzeb rozwojowych swoich wychowanków/uczniów? 

tak  27 -71 %        raczej tak  8 -21 %          nie               raczej  nie  
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Jeżeli tak, lub raczej tak, to w jaki sposób wykorzystuje Pani/Pan te informacje? 
o redagowanie  IPET 23-60,5% 

o modyfikacja IPET 27-27% 

o uzupełnianie LUM 18- 47,4% 

o uzupelnianie arkusza obserwacji dziecka przedszkolnego 6- 15,8% 

o czuwanie nad realizacją PPP 19- 50% 

o stwarzanie każdemu uczniowi, na miarę jego możliwości szansy na odniesienie sukcesu 32- 

84,2% 

o trening umiejętności społecznych 26-68,4% 

o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa (np. przez strukturyzację zajęć, plany aktywności itp.) 

23-60,5% 

o wspieranie rozwoju komunikacji 34 – 89,5% 

o kształtowanie zachowań prozdrowotnych 20-52,6% 

o dostosowywanie form i metod pracy 33- 86,8% 

o wniosek o nauczanie indywidualne 6-15,8% 

o integracja ze społeczeństwem 18 – 44,7% 

o trening umiejętności społecznych 26-68,4% 

o czuwanie nad przebiegiem relacji rówieśniczych 26-68,4% 

o organizacja kółek/zajęć dodatkowych zgodnych z zainteresowaniami uczniów 8- 21% 

o organizacja wycieczek zgodnych z zainteresowaniami uczniów 8-21% 

o zgłaszanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych 11-28,9% 

o inne  …………………………………………………………… 

Jeżeli nie, lub raczej nie,  to z czego to wynika? 

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

3. Czy podejmuje Pani/Pan działania mające na celu rozpoznanie sytuacji społecznej swoich 

wychowanków? 

tak  25-65,7 %        raczej tak    10-26,3 %         nie               raczej  nie 

a) Jeżeli tak, lub raczej tak, to proszę zaznaczyć  przykłady tych działań lub dopisać własne 

o analiza opinii 27-71% 

o analiza IPET 27 -71% 

o obserwacje uczniów w różnych sytuacjach 34-89,5 % 

o wymiana informacji między nauczycielami uczącymi w danym oddziale i wychowawcą 32-

84,2% 

o konsultacje z  pedagogiem 22-57,9% 

o konsultacje z  innymi specjalistami  28 

o współpraca z organizacjami np.: MOPS, GOPS, Policja, sąd 10- 26,3% 

o rozmowy z rodzicami/opiekunami   uczniów (bezpośrednie i/lub przez zeszyt kontaktowy) 30- 

78,9% 

o rozmowy z uczniami 14- 36,8% 

o inne współpraca z SUO – Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze 1 – 2,6% 

Jeżeli nie, lub raczej nie,  to z czego to wynika? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Czy informacje uzyskane w wyniku tych działań wykorzystuje Pani/Pan do planowania działań, 

mających na celu  poprawę sytuacji społecznej swoich wychowanków/uczniów? 

tak  23-60,5 %         raczej tak  11-28,9%            nie   1-2,6   %          raczej  nie  2- 5,3% 

Jeżeli tak, lub raczej tak, to proszę zaznaczyć  przykłady tych działań lub dopisać własne 
o współpraca z pedagogiem 22-57,9% 

o współpraca z asystentem rodziny 5- 13,1% 
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o organizacja doraźnej pomocy materialnej 8-21% 

o organizacja stałej pomocy materialnej 3 – 7,9% 

o pomoc w zorganizowaniu wsparcia psychologicznego dla rodziny 10 – 26,3% 

o pomoc nawiązaniu kontaktów z MOPS, GOPS  itp. 10 – 26,3% 

o inne …pomoc w nawiązaniu kontaktu z SUO 1-2,6% 

Jeżeli nie, lub raczej nie  to z czego to wynika? 

……………………………………………………………………………………………………  
4. Czy  Pani/Pan obecnie nabywa nowe kompetencje wspomagające ucznia i jego rozwój? 

tak 22-57,9  %         nie 12-31,5% 

Jeżeli tak, to jakie? 

studia podyplomowe 8- 21% 

studium psychoterapii dzieci i młodzieży 1-2,6% 

kursy/szkolenia 8-21% 

warsztaty tematyczne i wdn 8-21% 

konferencje 4- 10,5% 

samokształcenie 8- 21% 

terapia ręki 1-2,6% 

szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego 1-2,6% 

warsztaty teatralne 1 – 2,6% 

Jeżeli nie, to z czego to wynika? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ankieta dla rodziców            rozdano 60  zebrano 26-43,3% 

Szanowni Państwo, 

Prosimy  o wypełnienie anonimowej ankiety. Celem badania jest zebranie Państwa 

opinii i spostrzeżeń na poniższe tematy. Wyniki posłużą do przygotowania raportu z ewaluacji 

wewnętrznej w roku szkolnym 2016/2017 i podniesienia jakości pracy szkoły. Prosimy o 

zakreślenie w każdym pytaniu jednej lub kilku wybranych odpowiedzi albo wpisanie własnej 

opinii  w wyznaczonym  miejscu.   

Wypełnione ankiety proszę wrzucać do urny przy portierni lub przekazać wychowawcy w 

zaklejonej kopercie. 

Zespół ds. Ewaluacji   

1. Czy Pani/Pana zdaniem w placówce podejmuje się  działania mające na celu rozpoznanie 

możliwości psychofizycznych wychowanków?  

tak   17-65,4  %       raczej tak  9-34,6%            nie               raczej  nie 

a) Jeżeli tak, lub raczej tak,  to jakie to są działania? 

o analiza opinii  (wewnątrzszkolnych oraz wydanych przez inne placówki) 11- 42,3% 

o analiza IPET 17-65,4% 

o analiza LUM 2 -7,7% 

o analiza Arkusza Obserwacji dziecka przedszkolnego 4- 15,4 % 

o analiza orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej 14-53,8 % 

o obserwacje uczniów w różnych sytuacjach 19 - 73% 

o wymiana informacji między nauczycielami uczącymi w danym oddziale i wychowawcą 14 -

53,8% 
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o konsultacje z  pedagogiem  11-42,3%  

o konsultacje z  psychologiem szkolnym 14 -53,8% 

o konsultacje z  innymi specjalistami (np.logopeda pracownicy Effathy) 12 -46,1% 

o analiza wyników nauczania 12-46,1 % 

o rozmowy z uczniami  5-19,2%  

o rozmowy z rodzicami/opiekunami   uczniów (bezpośrednie i/lub przez zeszyt kontaktowy/e-

mail) 18-69,2%  

o diagnoza wstępna klas  4 -15,4% 

o ocenianie bieżące 7 -26,9% 

o próby egzaminów właściwych 1 -3,8% 

o testy zewnętrzne  1 -3,8% 

o  egzaminy 1 -3,8% 

o inne ……………………………………………………………….. 

Jeżeli nie, lub raczej nie,  to z czego to wynika? 

- skróty dla rodziców nie są zrozumiałe, w przyszłości być może potrzebna będzie legenda 

b) Czy Pani/Pana zdaniem informacje uzyskane w wyniku tych działań są wykorzystywane   do 

planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej   z danym uczniem? 

tak 15 -57,6  %        raczej tak   8-30,7    %       nie               raczej  nie 

Jeżeli tak, lub raczej tak, to w jaki sposób są wykorzystywane te informacje? 
o redagowanie  IPET 14 53,8% 

o modyfikacja IPET 13-50%  

o ustalenie hierarchii celów dydaktyczno-wychowawczych 15-57,6% 

o uzupełnianie LUM 2 -7,7% 

o uzupełnianie arkuszy obserwacji 6 -23% 

o dostosowania  12-46,1% 

o wspieranie rozwoju komunikacji  22 -84% 

o trening umiejętności społecznych 20-76,9% 

o czuwanie nad realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej 12-46,1% 

o systematyczne sprawdzanie poziomu wiedzy i stopnia zrozumienia treści 7-26,9% 

o indywidualizacja nauczania 12- 46,1% 

o pomoc w wyrównywaniu braków i zaległości 10-38,4% 

o stwarzanie każdemu uczniowi, na miarę jego możliwości szansy na odniesienie sukcesu 13-50% 

o dostosowywanie form i metod pracy 20-76,9% 

o redagowanie kontraktów i czuwanie nad ich realizacją 5-19,2% 

o organizacja kółek/zajęć dodatkowych zgodnych z potrzebami edukacyjnymi uczniów 6-23% 

o organizacja wycieczek  dydaktycznych  12- 46,1% 

o organizacja wycieczek zgodnych z zainteresowaniami uczniów 9-34,6% 

o inne ……………………………………………………………………………………………… 

Jeżeli nie, lub raczej nie,  to z czego to wynika? 

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

………………………… 
2. Czy nauczyciele indywidualizują pracę z Pani/Pana dzieckiem? 

tak 17-65,4%           raczej tak   9 -34,6%         nie               raczej  nie 

Jeżeli tak, lub raczej tak , to w jaki sposób? 
o ocena poziomu możliwości psychofizycznych ucznia 17-65,4% 

o zapoznanie się z dokumentacją 14-53,8% 

o opracowanie i wdrożenie dostosowań 14-53,8% 

o zadawanie pytań skierowanych do konkretnych uczniów 10- 38,4% 
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o naprowadzanie na właściwy tok myślenia 10-38,4% 

o dostosowanie czasu i tempa nauki 16- 61,5% 

o stosowanie pomocy dydaktycznych dopasowanych do możliwości ucznia 12-46,1% 

o wprowadzenie alternatywnej komunikacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia 

10-38,4% 

o stopniowanie trudności 13-50% 

o dostosowywanie  zadań do indywidualnych możliwości uczniów 16-61,5% 

o stosowanie pracy w parach w celu wzajemnego wspierania się uczniów 4-15,4% 

o dobieranie odpowiednich uczniów do pracy w grupach 6-23% 

o dawanie możliwości wyboru tematyki pracy 1 -3,8% 

o powtarzanie poleceń  14 -53,8% 

o ukierunkowywanie uwagi 11 -42,3% 

o metody aktywizujące 11 -42,3% 

o docenianie wysiłku włożonego w opanowanie danej umiejętności lub wiedzy 7 -26,9% 

o realizacja IPET 11 -42,3% 

o opracowanie i wdrożenie systemu motywacyjnego 6-23% 

o inne …………………………… 

Jeżeli nie, lub raczej nie  to z czego to wynika? 

- nie wszyscy nauczyciele stosują się do indywidualizacji 
3. Czy Pani/Pana zdaniem w placówce podejmowane są działania mające na celu rozpoznanie 

potrzeb rozwojowych  wychowanków?  

tak   18 -69,5  %       raczej tak  9-34,6%            nie               raczej  nie 

a) Jeżeli tak, lub raczej tak, to jakie to są działania? 

o analiza opinii (wewnątrzszkolnych oraz wydanych przez inne placówki) 9-34,6% 

o analiza IPET 17-65,4% 

o analiza LUM 2-7,7 

o analiza Arkusza Obserwacji dziecka przedszkolnego 2 -7,7% 

o analiza orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej 13-50% 

o obserwacje uczniów w różnych sytuacjach 23- 88,5% 

o wymiana informacji między nauczycielami uczącymi w danym oddziale i wychowawcą 15-

57,6% 

o konsultacje z  pedagogiem 12-46,1% 

o konsultacje z  psychologiem szkolnym 13- 50% 

o konsultacje z  innymi specjalistami (np.logopeda pracownicy Effathy) 

o analiza wyników nauczania 

o rozmowy z rodzicami/opiekunami   uczniów (bezpośrednie i/lub przez zeszyt kontaktowy) 11-

42,3% 

o inne……………………………………………………………….. 

Jeżeli nie, lub raczej nie,  to z czego to wynika? 

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

b) Czy informacje uzyskane w wyniku tych działań wykorzystywane są w placówce do 

planowania działań, mających na celu zaspokojenie potrzeb rozwojowych swoich 

wychowanków/uczniów? 

tak  14 -53,8  %      raczej tak 9-34,6  %            nie               raczej  nie 

Jeżeli tak, lub raczej tak,   to w jaki sposób wykorzystywane są te  informacje? 
o redagowanie  IPET 13-50% 

o modyfikacja IPET 11-42,3% 

o uzupełnianie LUM 2 -7,7% 
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o uzupełnianie Arkusza Obserwacji dziecka przedszkolnego 

o czuwanie nad realizacją pomocy psychologiczno pedagogicznej 11-42,3 % 

o stwarzanie każdemu uczniowi, na miarę jego możliwości szansy na odniesienie sukcesu 10- 

38,4% 

o trening umiejętności społecznych 19 -73% 

o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa (np. przez strukturyzację zajęć, plany aktywności itp.) 

15-57,6% 

o wspieranie rozwoju komunikacji 18-69,5% 

o kształtowanie zachowań prozdrowotnych 9-34,6% 

o dostosowywanie form i metod pracy 16-61,5% 

o integracja ze społeczeństwem 15 – 57,6% 

o trening umiejętności społecznych 15-57,6% 

o czuwanie nad przebiegiem relacji rówieśniczych 11-42,3% 

o organizacja kółek/zajęć dodatkowych zgodnych z zainteresowaniami uczniów 6-23% 

o organizacja wycieczek zgodnych z zainteresowaniami uczniów 7 -26,9% 

o zgłaszanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych 5 -19,2% 

o inne ………………………………………………………….. 

Jeżeli nie, lub raczej nie,   to z czego to wynika? 

……………………………………………………………………………………………… 

4. Czy wg Pani/Pana wiedzy w placówce  podejmuje się działania mające na celu rozpoznanie 

sytuacji społecznej wychowanków? 

tak   11 -42,3 %        raczej tak   13-50 %           nie               raczej  nie 

a) Jeżeli tak, lub raczej tak,  to jakie to są działania? 

o analiza opinii 5-19,2% 

o analiza IPET 11 -42,3% 

o analiza Arkusza Obserwacji dziecka przedszkolnego 1 -3,8% 

o obserwacje uczniów w różnych sytuacjach 18-69,5% 

o wymiana informacji między nauczycielami uczącymi w danym oddziale i wychowawcą 8-

30,7% 

o konsultacje z  pedagogiem  10-38,4% 

o konsultacje z  innymi specjalistami  

o współpraca z organizacjami np.: MOPS, GOPS, Policja, sąd 3- 11,5% 

o rozmowy z rodzicami/opiekunami   uczniów (bezpośrednie i/lub przez zeszyt kontaktowy/e-

mail) 22-84% 

o rozmowy z uczniami 7-26,9% 

o zabawy społeczne np.: odgrywanie scenek sytuacyjnych poprzez zabawę symboliczna w  dom 

3-11,5 

o inne……………………………………………………………….. 

Jeżeli nie, lub raczej nie , to z czego to wynika? 

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

b) Czy informacje uzyskane w wyniku tych działań  są wykorzystywane w placówce do planowania 

działań, mających na celu  poprawę sytuacji społecznej swoich wychowanków? 

Tak 6-23      %      raczej tak   13-50 %        nie   1-3,8 %           raczej  nie 

Jeżeli tak, lub raczej tak,  to proszę zaznaczyć  przykłady tych działań lub dopisać własne 
o współpraca z pedagogiem 14-53,8% 

o współpraca z asystentem rodziny 3-11,5% 

o organizacja doraźnej pomocy materialnej 3 -11,5% 

o organizacja stałej pomocy materialnej 1-3,8% 
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o pomoc w zorganizowaniu wsparcia psychologicznego dla rodziny 7-26,9% 

o pomoc nawiązaniu kontaktów z MOPS, GOPS  itp. 5-19,2% 

o propozycja skorzystania z akcji charytatywnych np.:  „Świąteczna Paczka” 4-15,4% 

o inne ………………………………………………. 

Jeżeli nie, lub raczej nie,  to z czego to wynika? 

Nie wiem.1 – 3,8% 

c) Czy sytuacja społeczna Państwa rodziny została adekwatnie oceniona przez placówkę? 

                       tak  8 -30,7 %    raczej tak 9 34,6 %            nie           raczej nie 

 

 Jeżeli nie lub raczej nie, to z czego to, Państwa zdaniem, wynika?   

Nie wiem.  1-3,8% 

c) Czy sytuacja społeczna Państwa rodziny wymaga wsparcia?  

tak   11-42,3 %        nie 14 -53,8% 

Jeżeli  tak  to,  czy została zaproponowana któraś z wymienionych form pomocy społecznej? 

o współpraca z pedagogiem 5-19,2% 

o współpraca z psychologiem szkolnym 7-26,9% 

o współpraca z asystentem rodziny 1-3,8% 

o organizacja doraźnej pomocy materialnej  

o organizacja stałej pomocy materialnej 

o pomoc w zorganizowaniu wsparcia psychologicznego dla rodziny 3 -11,5% 

o pomoc w nawiązaniu kontaktu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną 

o pomoc nawiązaniu kontaktu z MOPS, GOPS  itp. 

o propozycja skorzystania z akcji charytatywnych np.: „świąteczna Paczka” 

o doradztwo indywidualne podczas spotkań z wychowawcą 7-26,9% 

o doradztwo grupowe podczas spotkań z wychowawcą 1-3,8% 

o możliwość zasygnalizowania potrzeb lub problemów  poprzez zeszyt do komunikacji /e-mail 8- 

30,7% 

o możliwość zorganizowania wizyty domowej 1 -3,8% 

o informacja i możliwość  bezpłatnego udziału w warsztatach tematycznych dla rodziców 

zorganizowanych przez placówkę 7-26,9% 

o inne grupa wsparcia 

Czy skorzystali Państwo z zaproponowanej formy pomocy? 

  tak  5 -19,2%           raczej tak   2-7,7 %            nie   5-19,2%         raczej  nie 

 

Jeżeli nie, lub raczej nie, to z czego to wynikało? 
Brak czasu. 1-3.8% 

Nie ma takiej potrzeby 2-7,7% 

Jakie formy pomocy i wsparcia byłyby przez Państwa preferowane w przyszłości?  
Pomoc w zorganizowaniu wsparcia psychologicznego dla rodziny.1 – 3,8% 

Współpraca z pedagogiem, psychologiem. 2 – 7,7% 

Grupy wsparcia w godzinach rannych. 1 – 3,8% 

d) Czy maja Państwo poczucie, ze placówka otacza troską i dba o Państwa dziecko oraz pośrednio o 

Państwa rodzinę? 

                                 tak 12-46,1  %        raczej tak     9-34,6%         nie        raczej  nie 

 

 

 

Ankieta dla nauczycieli     rozdano 60   zebrano 47 
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Szanowni Państwo,  

Prosimy  o wypełnienie anonimowej ankiety. Badanie skierowane jest do pracowników 

pedagogicznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu i 

Całościowych Zaburzeń Rozwojowych. Rzetelne udzielenie odpowiedzi na   postawione 

pytania, umożliwi właściwą ocenę badanego zagadnienia. Aby badanie było miarodajne 

prosimy  odpowiedzieć na KAŻDE z postawionych pytań.               Zespół ds. Ewaluacji   

                                                                                                                                        

Wypełnione ankiety proszę wrzucać do urny znajdującej się u p.IC do dnia 12.05.2017r. 

 

Proszę zaznaczyć  - jestem wychowacą klasy „N” 16-34%                                                                    

- jestem wychowacą klasy „U” 9 – 19,1%           - nie jestem wychowawcą 15-31,9% 

 
1. Czy rozmawia Pani/Pan o możliwościach i/lub potrzebach swoich wychowanków z ich 

rodzicami/opiekunami? 

tak 37 -78,7%          raczej tak 8 –17 %           nie  1-2,1%             raczej  nie 1-2,1% 

Jeżeli tak,  lub raczej tak, to jak często? 

w ogóle        na bieżąco 31- 65,9%      raz w tygodniu  6 12,7%          raz w miesiącu 3 -6,3%     

raz w semestrze  4-8,5%          raz w  roku szkolnym 

Czy informacje uzyskane w czasie tych rozmów wykorzystuje Pani/Pan w planowaniu 

aktywności wychowanków? 
tak   29-61,7%         raczej tak 17-36,1%             nie               raczej  nie 

Jeżeli nie, lub raczej nie, to z czego to wynika? 
…………………………………………………………………………………………………… 

2. Czy stwarza Pani/Pan sytuacje, w których zachęca swoich wychowanków do podejmowania 

aktywności z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych? 

tak 33-70,2%           raczej tak 13-27,6%              nie               raczej  nie 

Jeżeli nie, lub raczej nie,  to z czego to wynika? 
…………………………………………………………………………………………………… 

3. Czy wybierając rodzaj aktywności dla danego wychowanka konsultuje to Pani/Pan z innymi 

specjalistami? 
tak  25-53,2%          raczej tak 19- 40,4%            nie               raczej  nie 3-6,3% 

Jeżeli nie, lub raczej nie,  to z czego to wynika? 

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

W jakiego rodzaju zajęciach uczestniczą Pani/Pana wychowankowie? 
o Basen 9- 19,1% 

o ścianka wspinaczkowa 11-23,4% 

o dogoterapia 1-2,1% 

o hipoterapia 10-21,2% 

o koło taneczne 5 -10,6% 

o zajęcia rewalidacyjne 34 – 72,3% 

o kółko fotograficzne 3 – 6,3% 

o SKS 3- 6,3% 

o gimnastyka 15 -31,9% 

o klub czytelnika/ zajęcia czytelnicze 4 -8,5% 

o klub ogrodnika 1-2,1% 

o koło rowerowe 3 -6,3% 

o zajęcia plastyczne 22- 46,8% 
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o MDS 10-21,2% 

o ćwiczenia Weroniki Sherborne 8-17%  

o zajęcia w pracowni Montessori 11- 23,4% 

o zajęcia w sali doświadczania świata 

o zajęcia w ramach inicjatywy „zróbmy cos razem” np.:  wspólne pieczenie pierników 

14-  29,8% 

o rytmika/logo rytmika 10- 21,2% 

o zajęcia z programowania 5-10,6% 

o zajęcia ceramiczne 26- 55,3% 

o alternatywna komunikacja  18- 38,3% 

o zajęcia z logopedą 29-61,7% 

o wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 8-17% 

o zajęcia socjoterapeutyczne 8-17% 

o trening umiejętności społecznych (wyjścia poza placówkę, trening czynności 

samoobsługowych itp.) 36-76,6% 

o stymulacja sensoryczna 15-31,9% 

o integracja sensoryczna 12-25,3% 

o zajęcia z pedagogiem 24- 51,0% 

o zajęcia z psychologiem 31-65,9% 

o zajęcia kulinarne 23- 48,9% 

o kółko zainteresowań 7-14,9% 

o inne innowacje 1-2,1%, informatyka poza placówką 1-2,1%, zajęcia ogrodnicze 1-2,1% 

Jeżeli nie uczestniczą to z czego to wynika? 

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

Wg Pani/Pana Rodzaj zajęć pozalekcyjnych wybierany jest w oparciu o: 
o wyniki egzaminu 

o zalecenia w orzeczeniu 27- 57,4% 

o zainteresowania i preferencje ucznia/wychowanka 30 -63,8% 

o rozmowy z uczniami 11 -23,4% 

o rozmowy z uczniami 5 -10,6% 

o możliwości psychofizyczne uczniów 36 -76,6% 

o możliwości lokalowe placówki 24-51,0%  

o inne  rozmowy z rodzicami 1-2,1%, rozmowy z zespołem i innymi specjalistami 1-

2,1%, plan zajęć obowiązkowych 1-2,1% 

4. Czy rozwijając zainteresowania uczniów współpracuje Pani/Pan z innymi instytucjami (np. 

teatr,  klub sportowy, MDK, biblioteka                      tak  14-29,8%      nie 32-68,0% 
Jezeli tak to z jakimi?  

biblioteka  1-2,1% , teatr 1-2,1% 

5.Czy oferowane zajęcia pozalekcyjne są dostosowane do potrzeb i możliwości 

psychofizycznych uczniów (ilościowo, jakościowo)? 
tak 16-34,0%           raczej tak 23-48,9%             nie  2 4,2%            raczej  nie 2-4,2% 

Jeżeli nie, lub raczej nie,  to z czego to wynika? 

- częściowo – nie da się zwiększyć liczby z. rewalidacyjnych i przeznaczyć na 

z.logopedyczne 1-2,1% 

- dla normy – za mało czasu, dużo godzin obowiązkowych 1-2,1% 

- prawdopodobnie brak środków finansowych 1-2,1% 

- zmniejszenie liczby godzin „karcianych” do jednej  1-2,1% 
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6. W jakim stopniu Państwa  uczniowie/wychowankowie angażują się  w zajęcia proponowane 

przez placówkę? 

chętnie  12 -25,3%     raczej chętnie 22-46,8%   raczej niechętnie 2-4,2%     zdecydowanie 

niechętnie 1-2,1%            nie mam zdania  2 - 4,2%                każde inaczej 1-2,1% 

 

7. Czy Pani/Pana zdaniem placówka tworzy warunki do rozwoju lub kultywowania  talentów, 

zainteresowań  i  pasji swoich wychowanków/uczniów? 
                 tak 12-25,3%           raczej tak  31-65,9%            nie             raczej  nie 3-8,5% 

 

8. Czy Pani/Pana zdaniem placówka tworzy warunki dla uczniów do wyrównywania braków i 

zaległości, pomocy w specyficznych trudnościach w nauce? 
            tak  20- 42,5%          raczej tak  15-31,9%            nie  2 -4,2%            raczej  nie 4-8,5% 

9. Czy Pani/Pan daje rodzicom wskazówki  w jaki sposób pracować z danym dzieckiem  w 

domu? 

tak  26 -55,3%         raczej tak  16 -34,0%           nie 2-4,2%           raczej  nie 3-6,3% 

10. Czy  Pani/Pan informuje o  sukcesach, trudnościach, postępach, możliwościach 

rozwojowych i edukacyjnych swoich uczniów/wychowanków? 
tak 45-95,7%       nie 3-6,3% 

Jeżeli tak, to jak często? 

na bieżąco 37-78,7%      okazjonalnie 1-2,1%     raz w m-cu 1-2,1%      raz na 2 m-ce 1-2,1%        

raz na tydz. 2 -4,2%      w ogóle nie 

 

11. Czy w razie zasygnalizowania przez  rodzica ucznia/wychowanka takiej potrzeby,  znajduje  

Pani/Pan wystarczająca ilość  czasu na rozmowę/spotkanie z nim? 

                                    tak   35-74,5%         raczej tak 12-25,3%             nie               raczej  nie 

12. Czy zależy Pani/Panu na dobrej współpracy z rodzicami swoich uczniów/wychowanków? 

                                    tak 45-95,7          raczej tak 2 -4,2%            nie               raczej  nie 

13. Czy wg Pani/Pana rodzicom zależy na dobrej współpracy? 
tak  14-29,8%          raczej tak 30-63,8%             nie               raczej  nie 3-6,3 

14. Czy wg Pani/Pana sposób nauczania i wychowania stosowany w placówce odpowiada 

potrzebom uczniów/wychowanków? 

                                    tak  24-51,0%          raczej tak  23-48,9%            nie               raczej  nie 

Jeżeli nie, lub raczej nie, to z czego to wynika/ co należałoby zmienić? 

-nie akceptuję metod, które uzależniają ucznia od opiekuna, czy prowadzone są manipulacje z 

uczniami (pojedyncze przypadki, ale mają miejsce) 1-2,1% 

15. Czy  Pani/pan traktuje  sprawiedliwie swoich uczniów/wychowanków? 

                                      tak 32-68,0%            raczej tak 14-29,8%             nie               raczej  nie 

Jeżeli nie, lub raczej nie, to z czego to wynika?  

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

16. Czy Pani/Pan stara  się, by uczniowie/wychowankowie  mieli poczucie sukcesu w nauce?                              

                                      tak 38-80,8%            raczej tak  9-19,1%            nie               raczej  nie 

17. Czy Pani/Pan traktuje uczniów/wychowanków  indywidualnie i podmiotowo? 

                                     tak   42-89,4         raczej tak  5-10,6%            nie               raczej  nie  

Jeżeli nie, lub raczej nie, to z czego to wynika?  

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

18.Czy Pani/Pan dostrzega sukcesy i pozytywne zachowania uczniów/wychowanków? 

                                    tak  39-82,9%          raczej tak  8-17,0%            nie               raczej  nie 

19.Czy uważa Pani/Pan, że placówka dobrze przygotowuje  uczniów/wychowanków do 

funkcjonowania w dalszym życiu? 

                                     tak  10-21,2%          raczej tak  35-74,5%           nie               raczej  nie  
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Jeżeli nie, lub raczej nie, to z czego zdaniem wynika?  

      

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

20.Czy interesuje się Pani/Pan sytuacją  (szkolną, rodzinną, materialną) swoich 

wychowanków? 
tak   33-70,2%         raczej tak  12-25,3%             nie               raczej  nie 

Jeżeli nie, lub raczej nie, to z czego to wynika? 
………………………………………………………………………………………… 

21.Czy wychowankowie  mogą  liczyć na Pani/Pana  wsparcie w trudnej sytuacji? 
tak  33-70,2%         raczej tak   14-29,8%           nie               raczej  nie 

Jeżeli nie, lub raczej nie,  to z czego to wynika? 
……………………………………………………………………………………………… 

22.Czy wychowankowie  mogą  liczyć  na wsparcie innych pracowników szkoły w trudnej 

sytuacji? 
tak   19-40,4%         raczej tak 27-57,4%             nie               raczej  nie 

Jeżeli nie, lub raczej nie, to z czego to wynika? 
……………………………………………………………………………………………… 

 

Ankieta dla rodziców  rozdano 60  zebrano 26- 43,3% 
Szanowni Państwo, 

Prosimy  o wypełnienie anonimowej ankiety. Celem badania jest zebranie Państwa 

opinii i spostrzeżeń na poniższe tematy. Wyniki posłużą do przygotowania raportu z ewaluacji 

wewnętrznej w roku szkolnym 2016/2017 i podniesienia jakości pracy szkoły. Prosimy o 

zakreślenie w każdym pytaniu jednej lub kilku wybranych odpowiedzi albo wpisanie własnej 

opinii  w wyznaczonym  miejscu.   

Wypełnione ankiety proszę wrzucać do urny przy portierni lub przekazać wychowawcy w 

zaklejonej kopercie. 

Zespół ds. Ewaluacji   

Proszę zaznaczyć: 
o jestem rodzicem/opiekunem dziecka w normie intelektualnej 11 – 42,3% 

o jestem rodzicem/opiekunem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub  

znacznym 12-46,1% 

(informacja jest niezbędna ze względu na inne ramowe plany nauczania, a co za tym idzie inną 

ofertę zajęć aktywizujących) 

 
1. Czy nauczyciele rozmawiają z Panią/Panem  o możliwościach i/lub potrzebach  Pani/Pana dziecka? 

tak  20 -76,9%      raczej tak  6-23%             nie                raczej nie 

Jeżeli tak, lub raczej tak, to jak często? 
w ogóle        na bieżąco 18-69,6 %     raz w tygodniu   1 -3,8%        raz w miesiącu                                                               

raz w semestrze  3-11,5 %           raz w  roku 
 

Czy informacje przekazane w czasie tych rozmów nauczyciele i inni pracownicy wykorzystują 

w planowaniu aktywności wychowanków? 
tak  16 -61,5%         raczej tak  8-30,7 %           nie               raczej  nie 

Jeżeli nie, lub raczej nie to z czego to wynika? 
Nie wiem. 13,8% 
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2.        Czy zna Pani/Pan ofertę  zajęć pozaedukacyjnych Ośrodka? 
tak  7-26,9  %        raczej tak   11-42,3  %         nie   5-19,2  %          raczej  nie 3-11,5% 

 

3. Czy nauczyciele i inni pracownicy stwarzają sytuacje, w których zachęcają swoich 

wychowanków do podejmowania aktywności z uwzględnieniem ich możliwości 

psychofizycznych i potrzeb rozwojowych? 

tak  14-53,8 %         raczej tak   10 -38,4 %       nie               raczej  nie 

Jeżeli nie, lub raczej nie, to z czego to wynika? 

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

4. Czy według Pani/Pana wiedzy nauczyciele i inni pracownicy wybierając rodzaj aktywności dla 

danego wychowanka konsultują to z innymi specjalistami? 

tak 11 -42,3%          raczej tak 13-50%              nie               raczej  nie 

Jeżeli nie, lub raczej nie, to z czego to wynika? 

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

Czy Pani/Pana zdaniem placówka pomaga rozwijać  zainteresowania i aspiracje Państwa dziecka? 

                  tak    11 -42,3%       raczej tak   10 -38,4%          nie  2-7,7   %          raczej  nie 2-7,7% 

5. Czy Pani/Pana zdaniem w placówce proponowane są zajęcia rozwijające zainteresowania i 

uzdolnienia  Państwa dziecka? 

               tak    10 -38,4 %      raczej tak  10 -38,4  %        nie   3 -11,5   %        raczej  nie 2-7,7% 

6. Czy Pani/Pana zdaniem placówka zachęca swoich uczniów/wychowanków do dalszego uczenia 

się? 

                    tak  13 --50 %        raczej tak   9-34,6   %         nie               raczej  nie 

Jeżeli nie lub raczej nie, to z czego to wynika?  

Nie wiem.1- 3,8% 

7. W jakiego rodzaju zajęciach uczestniczy Pani/Pana dziecko? 

o basen 6-23% 

o ścianka wspinaczkowa1-3,8% 

o dogoterapia 

o hipoterapia 

o koło taneczne 6 -23% 

o zajęcia rewalidacyjne 15-57,6% 

o kółko fotograficzne 

o SKS 

o Gimnastyka 4-15,4% 

o klub czytelnika/ zajęcia czytelnicze 

o klub ogrodnika 

o koło rowerowe 2 -7,7% 

o zajęcia plastyczne 4 

o MDS 

o ćwiczenia Weroniki Sherborne 

o zajęcia w pracowni Montessori 5 -19,2% 

o zajęcia w sali doświadczania świata 8 -30,7% 

o zajęcia w ramach inicjatywy „zróbmy cos razem” np.: wspólne pieczenie pierników 9-

34,6% 

o rytmika/logo rytmika 8 -30,7% 

o zajęcia z programowania 1 -3,8% 

o zajęcia ceramiczne 17-65,4% 

o alternatywna lub wspomagana komunikacja 4 -15,4% 
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o zajęcia z logopedą 20-76,9% 

o wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 4 -15,4% 

o zajęcia socjoterapeutyczne 5 -19,2% 

o trening umiejętności społecznych (posiłki terapeutyczne, wyjścia poza placówkę, trenig 

czynności samoobsługowych itp.) 19 -73% 

o stymulacja sensoryczna 6 -23% 

o integracja sensoryczna 7 -26,9% 

o zajęcia z pedagogiem 12 -46,1% 

o zajęcia z psychologiem 15 -57,6% 

o zajęcia kulinarne 10 -38,4% 

o inne : zajęcia muzyczne 1-3,8% 

         Czy Pani/Pana dziecko samo dokonało wyboru zajęć?  
tak            raczej tak   1-3,8%            nie   23-88,5 %         raczej  nie 1 -3,8% 

  Ile razy w tygodniu Państwa dziecko chodzi na zajęcia pozalekcyjne? 
1x-5   19,2%          2 x5  19,2 %         3 x5 19,2 %        4x 2    7,7   %       5x1    3,8%      6x           7x 

8. W jakim stopniu Państwa dziecko angażuje się  w zajęcia proponowane przez placówkę? 

chętnie  8-30,7%    raczej chętnie 16-61,5%    raczej niechętnie  1-3,8%    

zdecydowanie niechętnie     nie mam zdania 

9. Czy Pani/Pana zdaniem nauczyciele podejmują  działania, by zachęcać Państwa dziecko do 

podejmowania różnorodnych aktywności? 

                  tak   13-50%           raczej tak  11   -42,3%           nie               raczej  nie 

Jeżeli nie, lub raczej nie,  to z czego to wynika?  

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

10. Czy Pani/Pana zdaniem placówka tworzy warunki do rozwoju lub kultywowania  talentów, 

zainteresowań  i  pasji swoich wychowanków/uczniów? 

               tak   11-42,3 %          raczej tak    10-38,4%          nie   2-7.7   %        raczej  nie 1-3,8% 

11. Czy Pani/Pana zdaniem placówka tworzy warunki do wyrównywania braków i zaległości, 

pomocy w specyficznych trudnościach w nauce? 

                              tak  10-38,4  %        raczej tak   11-42,3%           nie             raczej  nie 1-3,8% 

12. Czy w szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne dostosowane do potrzeb i możliwości 

psychofizycznych Pani/Pana dziecka? 

tak    7-26,9  %     raczej tak  7-26,9   %         nie               raczej  nie 1-3,8% 

Jeżeli nie, lub raczej nie,  to z czego to wynika? 

Nie wiem. 1-3,8% 

13. W jakim stopniu zajęcia pozalekcyjne w tej szkole są dostosowane do potrzeb i możliwości 

psychofizycznych Pani/Pana dziecka?  

     są dostosowane  8 -30,7  %     raczej są dostosowane 9-34,6 %     raczej są niedostosowane                                                                            

nie  są dostosowane               nie mam zdania 1-3,8% 

 Jeżeli nie są dostosowane, to z czego to wynika? 

 nie wiem 1-3,8% 
14. Czy wychowawcy i nauczyciele pracujący z Pani/Pana  dzieckiem, dają wskazówki, w jaki 

sposób pracować z nim w domu? 

tak  13 -50 %         raczej tak   9-34,6 %          nie  2 -7,7  %          raczej  nie 
15. Czy są Państwo informowani o sukcesach, trudnościach, postępach, możliwościach 

rozwojowych i edukacyjnych Państwa dziecka? 

tak  24 -92,3%   nie 

Jeżeli tak, to jak często? 
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na bieżąco  19 -73 %   okazjonalnie  3-11,5%    raz w m-cu       raz na 2 m-ce                                    

raz na tydz.        w ogóle nie 
16. Czy w razie zasygnalizowania przez Panią/Pana  takiej potrzeby,  wychowawca/nauczyciel 

znajduje wystarczająca ilość  czasu na rozmowę/spotkanie z Państwem? 

                                    tak   21-80,7 %        raczej tak   3-11,5%            nie               raczej  nie 
17. Czy Państwa zdaniem wychowawcy/nauczycielom zależy na dobrej współpracy z rodzicami 

swoich uczniów/wychowanków? 

                                    tak 2-76,9 %            raczej tak   5-19,2  %          nie               raczej  nie 
18. Czy sposób nauczania i wychowania stosowany w placówce odpowiada potrzebom Państwa 

dziecka? 

                                    tak 12-46,1%            raczej tak  11-42,3 %        nie               raczej  nie 

Jeżeli nie, lub raczej nie,  to z czego to wynika/ co należałoby zmienić? 

nie wiem 1-3,8% 

Zajęcia z polskiego nadają się do modyfikacji. 
19. Czy Państwa zdaniem,  Państwa dziecko jest traktowane sprawiedliwie przez nauczycieli w 

placówce? 

                                      tak  15-57,6  %        raczej tak   8-30,7%           nie               raczej  nie 

Jeżeli nie, lub raczej nie,  to z czego to  wynika?  

 …………………………………………………………………………………………… 
20. Czy Pani/Pana zdaniem nauczyciele w placówce starają się, by Państwa dziecko miało poczucie 

sukcesu w nauce?                              

                     Tak 13-50 %           raczej tak   11 -42,3 %         nie               raczej  nie 
21. Czy mają Państwo poczucie, ze Państwa dziecko jest traktowane w placówce indywidualnie i 

podmiotowo? 

                       tak     12 -46,1 %     raczej tak   8-30,7  %         nie               raczej  nie  

Jeżeli nie,  lub raczej nie,  to z czego to  wynika?  

 ………………………………………………………………………………………………… 
22. Czy Państwa zdaniem sukcesy i pozytywne zachowania Państwa dziecka są dostrzegane przez 

nauczycieli? 

                          tak  14-53,8  %        raczej tak   10-38,4  %         nie               raczej  nie 
23. Czy uważają  Państwo, że placówka dobrze przygotowuje Państwa dziecko do funkcjonowania                             

w dalszym życiu? 

                          tak  14-53,8 %         raczej tak     8-30,7  %       nie               raczej  nie  

Jeżeli nie, lub raczej nie,  to z czego to wynika?  

nie potrafią do niego dotrzeć 1-3,8%      nie wiem 1-3,8% 

25. Czy nauczyciele, pracownicy placówki  interesują się sytuacją  (szkolną, rodzinną, 

materialną) Pani/Pana dziecka? 
tak  11-42,3%          raczej tak   14-53,5 %          nie   1-3,8 %          raczej  nie 

Jeżeli nie, lub raczej nie,  to z czego to wynika? 

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

26. Czy Pani/Pana dziecko może liczyć na wsparcie swojego wychowawcy w trudnej sytuacji? 

tak   14 -53,8  %      raczej tak  9-34,6%            nie               raczej  nie 

Jeżeli tak, to czy  Państwa zdaniem wsparcie, które otrzymuje jest wystarczające? 

                               tak  10 -38,4  %       raczej tak  9-34,6   %         nie               raczej  nie 

Jeżeli nie, lub raczej nie,  to z czego to wynika? 

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

27.Czy Pani/Pana dziecko może liczyć  w trudnej sytuacji  na wsparcie pozostałych nauczycieli 

lub innych pracowników placówki? 
tak   8-30,7 %        raczej tak    16-61,5 %         nie               raczej  nie 
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Jeżeli nie, lub raczej nie, to z czego to wynika? 

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

28.Jeżeli Państwa dziecko znalazłoby się w trudnej sytuacji, to jakie formy wsparcia/pomocy 

byłyby przez Państwa mile widziane w przyszłości? 

 Pomoc w zachowaniach trudnych. 1-3,8% 

Wsparcie i pomoc dziecku w radzeniu sobie w danej sytuacji. 1-3,8% 

Zainteresowanie danym problemem. 1-3,8% 

Współpraca z domem. 1-3,8% 

 Wskazówki dla rodziny jak wspierać dziecko. 1-3,8% 

Adekwatne do danej sytuacji z naciskiem na poczucie bezpieczeństwa dziecka. 1-3,8% 

Intensywna nauka samoobsługi i nauka kontaktów społecznych. 1-3,8% 

Świetlica w weekendy. 1-3,8% 

Wycieczki w soboty 2x w miesiącu po 5-6 godzin. 1-3,8% 

Rozmowa z dzieckiem. 1-3,8% 

Okazanie zrozumienia i wsparcia. 1-3,8% 

Podkreślanie mocnych stron dziecka. 1-3,8% 

Pomoc psychologiczna. 1-3,8% 

Piękne podziękowania od jednej Pani ;-).  1-3,8% 

 

 

Ankieta dla uczniów     rozdano  45   zebrano 32-71,1% 

Drodzy uczniowie, 

Prosimy  o wypełnienie anonimowej ankiety. Otrzymane odpowiedzi pomogą nam lepiej 

planować pracę szkoły. Wypełnione ankiety proszę przekazać p. MS  do dnia 12.05.2017r.                                                                              

Zespół ds. Ewaluacji   

                                                                                                                                      

Przeczytaj, wybierz i zaznacz właściwą odpowiedź. 
1. Czy w twojej szkole są zajęcia pozalekcyjne. 

tak 29-90,6%   nie  2-6,25% 
2. Czy chodzisz na zajęcia pozalekcyjne? 

tak 27-84,4 %      nie  6-18,7% 

a) Jeżeli chodzisz na zajęcia pozalekcyjne, to zaznacz na jakie: 

o basen 

o ścianka wspinaczkowa  1-3,1% 

o dogoterapia 

o hipoterapia 

o koło taneczne  1-3,1% 

o zajęcia rewalidacyjne  20-62,5% 

o kółko fotograficzne  4-12,5% 

o SKS 

o gimnastyka  3-9,4% 

o klub czytelnika/ zajęcia czytelnicze   

o klub ogrodnika  1-3,1% 

o zajęcia plastyczne  3-9,4% 

o rytmika/logorytmika  1-3,1% 

o zajęcia z programowania  2 

o zajęcia ceramiczne  1-3,1% 

o alternatywna, wspopomagana  komunikacja  
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o zajęcia z logopeda  4-12,5% 

o zajęcia z fizjoterapeutą/rehabilitacja  6-18,7% 

o zajęcia socjoterapeutyczne  1-3,1% 

o trening umiejętności społecznych (posiłki terapeutyczne, wyjścia poza placówkę, 

trening czynności samoobsługowych itp.)  3-9,4% 

o stymulacja sensoryczna   

o integracja sensoryczna 

o zajęcia z pedagogiem  9-28,1% 

o zajęcia z psychologiem  11-34,3% 

o zajęcia kulinarne  5-15,6% 

o inne kółko zainteresowań  7-21,8% 

b)  Czy sam wybrałeś/wybrałaś zajęcia pozalekcyjne, na które chodzisz? 

tak 7 -21,8 %        nie  20-62,5% 
c) Czy ktoś pomagał ci wybrać zajęcia pozalekcyjne, na które chodzisz? 

tak  13-40,6 %       nie  16-50% 

 
d)   Ile razy w tygodniu chodzisz na zajęcia pozalekcyjne? 

1 x 4 -12,5 %      2x 2-6,25%     3 x 6-18,7 %    4  x3 -9,4 %     5 x 6 -18,7 %                                                         

6x 1-3,1 %    7 x 2-6,25% 

e) Czy  lubisz zajęcia pozalekcyjne, na które chodzisz? 

tak 22 – 68,75%   nie  3-9,4% 

f) Czy zajęcia pozalekcyjne mają wpływ na to, że dostajesz lepsze oceny? 

        tak 13-40,6 %  nie 13-40,6% 
g)    Czy zajęcia pozalekcyjne pomagają Ci w nauce? 

        tak 21-65,6 %    nie 21 -65,6% 
h) Czy w Twojej szkole możesz uczestniczyć we wszystkich zajęciach, na których chcesz być? 

tak 12- 37,5  %      nie 15-46,9% 

Jeżeli nie możesz być na wszystkich zajęciach,  które lubisz, to napisz dlaczego tak jest. 

          bo nie mam miejsca 1-3,1% 
 bo się nie nadaję 1-3,1% 

nie starcza czasu 1-3,1% 

bo jest ich za dużo 1-3,1% 

szkoła chce żebyśmy cały czas się uczyli 1-3,1% 

ponieważ nie są organizowane, nie ma tego typu zajęć 1-3,1% 

 część nieczytelna 

3. Czy chętnie angażujesz się w zajęcia proponowane przez Twoja szkołę? 

tak 15-46,9 %     nie 13-40,6% 
4. Dokończ zdanie: 

Chciałabym/chciałbym aby w mojej szkole były takie zajęcia pozalekcyjne  jak : 

dodatkowy język bułgarski, chorwacki, rosyjski, angielski, francuski 1-3,1% 

zajęcia komputerowe 1-3,1%                   basen 4 – 12,% 

 boks, szachy 2-6,2%                              poker 1-3,1% 

programowanie 2- 6,2%                         muzyka 2- 6,2% 

 matematyka1-3,1%                                 SKS 1-3,1% 

 taneczne 2 – 6,25%                                 ścianka wspinaczkowa 2 – 6,25 

 techniczne 1-3,1%                                   klub ogrodnika 1-3,1% 

 fotograficzne 2 – 6,2%                          kulinarne 2-6,2% 

plastyczne 2-6,2%                                  strzelectwo 1-3,1% 
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 jazda konna 1-3,1%                                stolarskie 1-3,1% 

 historyczne1-3,1%                                  elektroniczne 1-3,1% 

Chciałbym/chciałabym uczestniczyć w takich zajęciach, jak : 
dodatkowy język bułgarski, chorwacki, rosyjski, angielski, francuski 1-3,1% 

zajęcia komputerowe 1-3,1%                   basen 4 – 12,5% 

 boks, szachy 2-6,2%                              poker 1-3,1% 

programowanie 2- 6,2%                         muzyka 2- 6,2% 

 matematyka1-3,1%                                 SKS 1-3,1% 

 taneczne 2 – 6,2%                                  ścianka wspinaczkowa 2 – 6,2% 

 techniczne 1-3,1%                                   klub ogrodnika 1-3,1% 

 fotograficzne 2 – 6,2%                           kulinarne 2-6,2% 

plastyczne 2-6,2%                                   strzelectwo 1-3,1% 

 jazda konna 1-3,1%                                stolarskie 1-3,1% 

 historyczne1-3,1%                                  elektroniczne 1-3,1% 

 

Czy mówiłeś/mówiłaś  nauczycielom, jakie zajęcia pozalekcyjne chciałbyś mieć w szkole?  

tak 7 -2,8%    nie 25-78,1% 

        Jeżeli tak, to czy zostały one zorganizowane? 

tak 3-9,4 %   nie 19-59,3% 
5. Czy mówiłeś/mówiłaś  nauczycielom, na jakie zajęcia pozalekcyjne chciałbyś chodzić? 

Tak 11- 34,3%   nie 21-65,6% 

Jeżeli tak, to czy zostałeś na nie zapisany/zapisana? 

tak 5-15,6%    nie 15-46,9% 
6. Czy  pomagasz w organizowaniu apeli, jasełek, dyskotek, zbiórek karmy dla zwierząt lub innych 

akcji? 

tak 14-43,7%    nie 14-43,7% 
7. Czy zgłosiłeś/zgłosiłaś nauczycielowi, że chciałbyś zorganizować w szkole jakąś nową 

uroczystość, apel lub zabawę? 

tak 3 – 9,4%     nie 27-84,3% 
8. Jeżeli masz kłopoty w nauce lub inne kłopoty, czy możesz liczyć na pomoc, radę i wsparcie 

wychowawcy? 

tak 29 – 90,6%        nie 2-6,2% 
9. Jeżeli masz kłopoty w nauce lub inne kłopoty czy możesz liczyć na pomoc, radę i wsparcie 

pozostałych nauczycieli? 

tak 25-78,1%    nie 6-18,7% 
10. Jeżeli masz kłopoty w nauce lub inne kłopoty czy możesz liczyć na pomoc, radę i wsparcie 

psychologa? 

tak 22 – 68,7%    nie 7- 21,8% 
11. Czy nauczyciele poświęcają Ci czas, by pomoc Ci cos zrozumieć? 

tak 24-75%      nie 6-18,7% 
12. Czy czujesz, ze nauczyciele wierzą w Twoje możliwości? 

tak 24-75%      nie 5-15,6% 
13. Czy nauczyciele chwalą Cię, gdy coś Ci się uda? 

tak 28-87,5 %        nie 2-6,25% 
14.  Czy nauczyciele rozmawiają z Tobą o tym, w jaki sposób możesz się uczyć? 

tak 20- 62,5%      nie 11-34,3% 
15.  Czy nauczyciele troszczą się o to, byś dobrze czuł/ czuła się w szkole? 

tak 27-84,4%         nie 4-12,5% 
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Ankieta dla nauczycieli       rozdano  60   zebrano 45 -75% 
 

Szanowni Państwo, 

Prosimy  o wypełnienie anonimowej ankiety.  Badanie skierowane jest do pracowników 

pedagogicznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu i 

Całościowych Zaburzeń Rozwojowych. Rzetelne udzielenie odpowiedzi na   postawione 

pytania, umożliwi właściwą ocenę badanego zagadnienia. Aby badanie było miarodajne 

prosimy  odpowiedzieć na KAŻDE z postawionych pytań.       Zespół ds. Ewaluacji   

    Wypełnione ankiety proszę wrzucać do urny znajdującej się u p.Iwony Czyż   do dnia 

12.05.2017r. 

 

1 .Czy Pani/Pana wychowankowie  uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych? 
tak  30-66,6%           nie     14 -31,1%   

Jeżeli tak to: 

- czy sami wybrali rodzaj zajęć ?                           tak 9-20%      nie 21-46,6% 
Jeżeli nie, to kto im pomógł dokonać wyboru?  

wychowawca  9- 20% 

 rodzic 7- 15,5% 

 nauczyciel 1 – 2,2% 

rodzice i wychowawca/nauczyciel 4-8,8% 

poradnia 1-2,2% 

 placówka 1-2,2% 

 organizacja dnia  (bus) 1-2,2% 

- czy lubią uczestniczyć w tych zajęciach?            tak 21-60 %   nie  1-2,2% 

Jeżeli nie,  to z czego to wynika? 
nie zawsze możliwe jest uzyskanie odpowiedzi od ucznia 1 -2,2% 

nie chcą  1-2,2% 

zajęcia dodatkowe odbywają się w czasie zajęć szkolnych, więc nie są to zajęcia pozalekcyjne 

1- 2,2% 

brak zainteresowania takimi zajęciami  1-2,2% 

2. Czy, zdarzyło się, że Pani/Pana uczniowie zgłosili potrzebę/chęć zorganizowania jakiś zajęć 

pozalekcyjnych? 

tak  10 – 22,2%    nie 35-77,7% 
Czy zgłoszone przez uczniów potrzeby w tym zakresie zostały zrealizowane? 

tak 6 -13,3%      nie 6 13,3% 

Jeżeli nie, to dlaczego? 
brak możliwości  2-  4,4% 

nie zawsze możliwe logistycznie 1-2,2% 

nie było takich zajęć w ośrodku 1-2,2% 

brak nauczyciela z odpowiednim wykształceniem 1-2,2% 

nie potrafią zgłosić 1-2,2% 

brak miejsc na zajęciach 1-2,2% 

są dziećmi pozaszkolnymi 1-2,2% 
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3. Czy  wg Pani/Pana uczniowie lubią zajęcia pozalekcyjne, na które chodzą? 

tak 29-64,4%    nie 4-8,8% 

4. Czy wg Pani/Pana zajęcia pozalekcyjne mają wpływ na to, że uczniowie dostają lepsze oceny? 

tak 16- 35,5%    nie 4- 8,8% 
5. Czy wg Pani/Pana uczniowie mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach, na które mieli by 

ochotę? 

tak  14- 31,1%      nie 22-48,8% 

Jeżeli nie , to dlaczego tak jest. 
konieczność wsparcia  1-2,2% 

problemy z dowozem  2-4,4% 

ze względu na możliwości szkoły 1-2,2% 

brak czasu 2-4,4% 

nie zostały zorganizowane  1-2,2% 

z powodu nachodzenia się czasowo różnych zajęć  2- 4,4% 

ze względu na ograniczenia wynikające z niepełnosprawności  1-2,2% 

z powodu organizacji pracy i poziomu funkcjonowania uczniów 1-2,2% 

ograniczenia ilościowe ze względu na bhp 1-2,2% 

brak możliwości organizacyjnych 1-2,2% 

6. Czy Pani/Pana wychowankowie  uczestniczą w życiu placówki (apele, gazetki, jasełka, SU, 

dyskoteka  itp.)? 

tak  22 48,8%   raczej tak  18 – 40%            nie         raczej  nie  

Jeżeli tak, to czy mają wpływ na organizację lub realizację tych działań? 
tak      raczej tak                 nie         raczej  nie  3-6,6% 

Jeżeli nie, to z czego to wynika? 
niski poziom funkcjonowania, stopień upośledzenie umysłowego 9-20% 

wczesne wyjazdy do domu 2-4,4% 

ogólnie narzucone rozwiązania 1  -2,2% 

niemożność komunikacji 1-2,2% 

 

7. Czy, zdarzyło się, że Pani/Pana uczniowie zgłosili potrzebę/chęć zorganizowania jakiegoś 

przedsięwzięcia na terenie placówki? 

tak   9-20%    nie 34-75,5% 

Jeżeli tak, to czy zostało zrealizowane? 
tak 8- 17,8%    nie 

Jeżeli, nie to dlaczego? 

   chodzą do przedszkola 1-2,2% 

   niski poziom funkcjonowania  5 – 11,1% 

   brak możliwości w placówce  1-2,2% 

 


