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Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej 

w roku szkolnym 2017/2018 

Data sporządzenia: 18 czerwiec 2018 rok 

 

Zespół II ds. pracował w składzie: 

1. IC 

2. MD 

3. MK 

 

1. Wstęp 

Prezentowane sprawozdanie  jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych 

w Krakowie w roku szkolnym 2017/2018 wśród wychowawców oddziałów klasowych i rodziców 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w 

sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2017 poz. 1658) 

 

Wymaganie:  

Wprowadzane są metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej – w stosunku do uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną. 
 

Charakterystyka wymagania: 

- Placówka realizuje zapisy rozporządzenia o podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, a w szczególności: 

- Opracowany jest indywidualny system komunikacji dla każdego ucznia. 

- Opracowany jest zestaw pomocy do komunikowania się dla każdego ucznia. 

- System komunikacyjny jest dostępny na wszystkich zajęciach w szkole, w domu i w 

środowisku otwartym. 

- Zestaw pomocy odpowiada indywidualnym potrzebom i możliwościom ucznia. 

 

W miesiącu wrześniu 2017 roku opracowany został plan pracy II zespołu ds. ewaluacji na rok 

szkolny 2017/2018, członkowie zespołu zapoznali się z wymaganiami podlegającymi ewaluacji 

wewnętrznej w roku szkolnym 2017/18 oraz stworzyli narzędzia badawcze:  

Ankieta dla wychowawców oddziałów klasowych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym i znacznym (zał. 1) 

Ankieta dla rodziców (zał. 2) 

Badanie zostało przeprowadzone w miesiącu maju 2018. 

Zespół dokonał szczegółowego podsumowania ankiet z podziałem na różne typy szkół – grupy 

przedszkolne/zerówka, szkoła podstawowa klasy I-III, szkoła podstawowa klasy IV-VII, gimnazjum, 

szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do niniejszego 

sprawozdania. 
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Wyniki z podsumowania ankiet są niejednoznaczne, gdyż nie udzielano odpowiedzi na wszystkie 

pytania, odpowiedzi a udzielane odpowiedzi na poszczególne pytania nieraz są sprzeczne ze sobą 

(np. z analizy ankiet dla wychowawców wynika, że 24 uczniów ma opracowany indywidualny 

system komunikacji a w przypadku 51 uczniów rodzice zgłaszali lub nie potrzebę ewentualnej 

zmiany opracowanego indywidualnego systemu komunikacji dl ucznia). 

 

2. Wyniki ewaluacji – ankieta dla wychowawców 

Ankieta dla wychowawców została przeprowadzona wśród wychowawców oddziałów klasowych z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

W ankiecie uczestniczyło 28 wychowawców (5 wychowawców grup przedszkolnych/zerówki; 4 

wychowawców klas I-III szkoły podstawowej; 9 wychowawców klas IV-VII szkoły podstawowej; 5 

wychowawców oddziałów gimnazjalnych 5 wychowawców oddziałów klasowych szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy wraz z nauczaniem indywidualnym), co stanowi 90,92% z ogółu 

wychowawców. 

Badanie dotyczyło 92 uczniów, w tym: 17 uczniów grupy przedszkolnej/zerówki; 15 uczniów szkoły 

podstawowej klas I-III; 32 uczniów szkoły podstawowej klas IV-VII; 13 uczniów gimnazjum i 15 

uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. 

Szczegółowa analiza liczbowa i procentowa ankiety zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszego 

sprawozdania. 

 

3. Wnioski wynikające z analizy ankiet dla wychowawców 

- Zauważa się, że więcej indywidualnych systemów komunikacji mają uczniowie na 

wcześniejszych etapach edukacyjnych (przedszkole, szkoła podstawowa). 

- Doboru odpowiedniego systemu AAC dla ucznia w większości dokonał zespół terapeutyczny 

i był konsultowany z jego rodzicami/prawnymi opiekunami. 

- W większości przypadków nie ma potrzeby zmiany indywidualnego systemu komunikacji, a 

rodzice w większości nie zgłaszali również takiej potrzeby. 

- Uczniowie mają opracowane indywidualne zestawy pomocy do komunikowania się, które 

odpowiadają ich potrzebom i możliwościom. 

- Indywidualne zestawy pomocy do komunikowania się tworzą dla większości uczniów 

nauczyciele z ich pomocą oraz je rozwijają i uzupełniają wraz z wiekiem uczniów i okresem 

ich nauki w szkole/przedszkolu. 

- Systemy komunikacyjne i pomoce są dostępne na większości zajęć w szkole/przedszkolu i 

nauczyciele je wykorzystują. 

- Nowi nauczyciele zaczynający pracę z uczniami zostają zapoznawani z ich indywidualnymi 

systemami komunikacji. 

- W większości przypadków podjęta jest stała współpraca z rodziną ucznia dotycząca 

wykorzystania AAC w środowisku rodzinnym. 

- Za mało uczniów wykorzystuje AAC w domu i w środowisku otwartym. 

- Za mało przeprowadza się warsztatów/zajęć otwarte dla rodziców w zakresie wdrażania 

ACC. 

- W ośrodku podejmowane działania wspierające nauczycieli w rozwijaniu kompetencji w 

zakresie wdrażania ACC, lecz nauczyciele uważają, że powinny się odbywać częściej. 

- Wychowawcy w przeważającej większości mają wiedzę do kogo zwrócić się o pomoc 

opanowywaniu systemu komunikacyjnego ucznia. 

- Cele związane z porozumiewaniem się ucznia zostają ujęte w IPET. 
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4. Wyniki ewaluacji – ankieta dla rodziców 

Na 101 ankiet przygotowanych dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów wypełnionych ankiet 

zostało 42, co stanowi 41,58%. 

Szczegółowa analiza liczbowa i procentowa ankiety dla rodziców stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego sprawozdania. 

 

5. Wnioski wynikające z analizy ankiet dla rodziców 

 

- Większość uczniów ma opracowany indywidualny system komunikacji. Zauważa się, że 

więcej indywidualnych systemów komunikacji mają uczniowie na wcześniejszych etapach 

edukacyjnych (przedszkole, szkoła podstawowa) 

- Doboru odpowiedniego systemu AAC dla ucznia w większości dokonał zespół terapeutyczny 

i był konsultowany z jego rodzicami/prawnymi opiekunami. Kilku rodziców uważa jednak, 

że dobór systemu komunikacji nie był z nimi konsultowany, a w jednym przypadku że szkoła 

nie bierze pod uwagę zdania rodziców, lecz narzuca własne rozwiązania 

- W większości przypadków nie ma potrzeby zmiany indywidualnego systemu komunikacji, 

tylko jeden rodzic widzi taką potrzebę. 

- Rodzice w większości nie zgłaszali potrzeby zmiany indywidualnego systemu komunikacji 

na inny. Tylko 3 rodziców zgłaszało taką sugestię wychowawcy bądź logopedzie. 

- Uczniowie w większości mają opracowane indywidualne zestawy pomocy do 

komunikowania się, które odpowiadają ich potrzebom i możliwościom. 

- Indywidualne zestawy pomocy do komunikowania się tworzą dla uczniów nauczyciele 

wspólnie z uczniami i na bieżąco je rozwijają i uzupełniają  

- W większości przypadków nauczyciele konsultują z rodzicami/prawnymi opiekunami dobór i 

sposób wykorzystania indywidualnych pomocy do komunikacji.  

- Tylko 2 rodziców uważa, że nauczyciele nie tworzą pomocy wspólnie z uczniami.  

- Część rodziców/opiekunów prawnych nie ma wiedzy na ten temat indywidualnych pomocy 

do komunikacji ich dzieci. . 

- Systemy komunikacyjne i pomoce są dostępne na większości zajęć w szkole/przedszkolu i 

nauczyciele je wykorzystują. Część rodziców/prawnych opiekunów nie ma wiedzy na ten 

temat. 

- Nowi nauczyciele zaczynający pracę z uczniami zostają zapoznawani z ich indywidualnymi 

systemami komunikacji. Część rodziców/prawnych opiekunów nie ma wiedzy na ten temat. 

- W większości przypadków podjęta jest stała współpraca z rodziną ucznia dotycząca 

wykorzystania AAC w środowisku rodzinnym. 

- Za mało uczniów wykorzystuje AAC w domu i w środowisku otwartym. 

- Za mało przeprowadza się warsztatów/zajęć otwarte dla rodziców w zakresie wdrażania 

ACC. 

- W ośrodku podejmowane działania wspierające rodziców w zakresie stosowania systemu 

komunikacyjnego w domu. 

- 50% rodziców wyraża potrzebę wzięcia udziału w warsztatach na temat systemów 

komunikacyjnych zorganizowanych przez ośrodek. 
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6. Wnioski na rok szkolny 2018/2019 

 

1. Powołać ośrodkowy zespół ds. AAC, który po analizie wyników niniejszej ewaluacji określi 

swoje zadania, między innymi dotyczące potrzeb w zakresie szkoleń AAC, sprzętu i pomocy 

do komunikacji, a także będzie wspierał wychowawców, nauczycieli i rodziców w 

odnalezieniu właściwego sposobu komunikacji się ucznia, nawet tego najsłabszego, 

rozwijania go, czy potrzeby zmiany na inny.  

2. Wychowawcy oddziałów klasowych powinni : 

- brać pod uwagę zdanie rodziców/ prawnych opiekunów przy wyborze indywidualnego 

systemu komunikacji ich dziecka, 

- motywować rodziców / prawnych opiekunów do systematycznej współpracy w zakresie 

komunikacji ich dziecka, informować ich na bieżąco o indywidualnym systemie 

komunikacji ich dziecka (nazwa, pomoce, zmiany, itd.).;  

- zacieśnić współpracę z rodzicami/ prawnymi opiekunami w zakresie wdrażania AAC w 

domu i środowisku otwartym, motywować do stosowania, doszkalania się rodziców. 

3. Wykorzystywać indywidualne systemy komunikacji uczniów i pomoce na wszystkich 

zajęciach. Konsultować się na bieżąco w zespołach terapeutycznych. 

 

 

 

Zespół II ds. ewaluacji 

 


