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Zespół ds. ewaluacji działalności edukacyjnej Ośrodka w roku szkolnym 2018/2019 

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

kwestionariusze ankiet dla rodziców, uczniów i nauczycieli. Przygotowany plan oraz 

narzędzia badawcze zostały zatwierdzone do realizacji przez dyrektora placówki mgr Anetę 

Garncarz. W maju 2019 r. przeprowadzono badanie wytypowanego obszaru, którym objęto 

grupy reprezentatywne. Założono, że grupę badawczą stanowić będzie 15 rodziców, 15 

uczniów w normie intelektualnej ze szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych, 15 

nauczycieli wychowawców.  

 

Obszar ewaluacji:   

Placówka wspiera rodziców w wychowaniu  i zrozumieniu ich indywidualnej  

sytuacji. Rodzice pozytywnie oceniają efekty wsparcia udzielanego przez placówkę. 

Placówka w sposób celowy współpracuje z instytucjami i organizacjami 

działającymi  w środowisku lokalnym. 

Współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny 

rozwój  oraz na rozwój wychowanków. 

1. cel ewaluacji:   

Uzyskanie odpowiedzi na pytania: 

 Czy placówka wspiera rodziców w wychowaniu i zrozumieniu aktualnej sytuacji ich 

dzieci? 

 Czy rodzice pozytywnie oceniają efekty wsparcia udzielanego im przez placówkę? 

 Czy placówka w sposób celowy współpracuje z instytucjami i organizacjami 

działającymi w środowisku lokalnym? 

 Czy współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny 

rozwój oraz na rozwój wychowanków? 

2. odbiorcy: dyrektor, losowo wybrani – wychowawcy/nauczyciele uczący w klasach  

z uczniami w normie intelektualnej, uczniowie w normie intelektualnej, rodzice 

uczniów w normie intelektualnej. 

3. wykonawcy ewaluacji: nauczyciele ośrodka 

4. metody badawcze: ankiety, kwestionariusze wywiadu 

5. ramy czasowe: 

działania termin 

zapoznanie się z obszarami podlegającymi 

ewaluacji w roku szkolnym 2018/19 

IX 2018 

przydział zadań poszczególnym członkom zespołu, 

ustalenie terminarza spotkań 

X 2018 

tworzenie narzędzi badawczych do I  2019 

ewentualna modyfikacja narzędzi badawczych do III 2019 

przeprowadzenie badania V 2019 

analiza uzyskanych informacji, wyciąganie wniosków, redagowanie 

roboczej i ostatecznej wersji raportu z działalności zespołu, 

upowszechnienie wyników 

V /VI  2019 
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6. upowszechnienie wyników:  przedstawienie raportu Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej 

oraz dołączenie go do  sprawozdania z posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

 

Do zebrania danych posłużyły kwestionariusze ankiet i wywiadu. Wykorzystane 

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

materiał został przeanalizowany i wykorzystany do sporządzenia niniejszego raportu.  

Wszyscy badani, przed rozpoczęciem badań, byli informowani o celu badań 

oraz całkowitej anonimowości uzyskanych informacji. 

Ograniczeniem, jakie napotkał zespół przeprowadzający badanie, był brak odpowiedzi 

na wszystkie pytania zawarte w ankiecie oraz pomijanie pytań otwartych  

z możliwością uzasadnienia swojej opinii. W ankietach uczniów część odpowiedzi była 

niezwiązana z tematem badania. 

rozdano 15 ankiet dla uczniów - otrzymano 15  100% 

rozdano 15 ankiet rodziców – otrzymano  10    66,6% 

rozdano 15 ankiet  nauczycieli – otrzymano 12  80% 

 

Czy placówka wspiera rodziców w wychowaniu i zrozumieniu aktualnej sytuacji ich 

dzieci? 

Czy rodzice pozytywnie oceniają efekty wsparcia udzielanego im przez placówkę? 

 

ANALIZA WYNIKÓW 

 

opinia dyrektora 

W opinii dyrektora nauczyciele zatrudnieni w Ośrodku posiadają wiedzę na temat 

preferencji i możliwości edukacyjnych swoich uczniów oraz wiedzę na temat sukcesów,  

 i  trudności z jakimi muszą mierzyć się ich podopieczni. Wiedza ta wynika z diagnozy  

i monitorowania, a następnie przekazywana jest rodzicom wraz z ukierunkowaniem działań 

co do możliwości poszukiwania dalszej pomocy i wsparcia. Działania, które podejmują 

nauczyciele aby zrozumieć aktualną sytuację swoich podopiecznych są wystarczające, 

natomiast dyrektor nie ma wiedzy czy nauczyciele posiadają wszystkie istotne informacje 

wpływające na proces wychowania. 

 Formą pozyskiwania informacji od rodziców na temat pracy wychowawczej placówki 

są spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami. Prowadzone są tez działania mające na 

celu pedagogizację rodziców w postaci warsztatów, szkoleń, spotkań i rozmów na temat 

bieżących spraw, uświadamianie zagrożeń oraz przekazywanie informacji na temat oferty 

szkoleń, warsztatów i spotkań ze specjalistami. Formą przekazywania informacji związanych 

z procesem wychowania dziecka są zeszyty do korespondencji, zebrania, spotkania zespołów 

ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozmowy, indywidualne spotkania, e-maile oraz 

wpisy na stronie Ośrodka i FB. Częstotliwość kontaktów w tych sprawach jest zróżnicowana 
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– zależy to od ucznia  (rodzice nie zawsze są gotowi do przekazywania informacji 

 o trudnościach w domu, nie zawsze mają pewność, że nauczyciel pomoże w rozwiązaniu ich 

problemu, być może sądzą, że nie będą w stanie zastosować się do udzielanych wskazówek). 

Aby jeszcze poprawić funkcjonowanie placówki w zakresie  przepływu informacji, 

nauczyciele nie powinni obawiać się przekazywania wskazówek do pracy wychowawczej  

i zachęcać rodziców do udziału w różnych formach szkoleń.  

Nauczyciele raczej indywidualizują swoją pracę z uczniem i uwzględniają jego 

preferencje sensoryczne oraz indywidualizują tempo uczenia.  

Placówka wspiera proces wychowawczy poprzez wielorakie oddziaływania ze strony 

dyrekcji,  nauczycieli, specjalistów, współpracę z instytucjami i organizacjami.  Jednoczenie 

placówka jak i nauczyciele wspierają rodziców w procesie wychowania dzieci również 

poprzez zróżnicowane i różnorodne formy, a poziom tej współpracy jest bardzo wysoki. 

Natomiast poziom współpracy rodziców z Ośrodkiem w tym zakresie jest zróżnicowany. 

Ogólnie działania w sytuacji wystąpienia problemów wychowawczych ze strony 

placówki są raczej wystarczające. 

 

opinia nauczycieli              

Wszyscy  ankietowani deklarują, że posiadają wiedzę na temat preferencji  

i możliwości edukacyjnych swoich uczniów oraz, że tą wiedzą dzielą się z rodzicami.  

Przy czym 66,7% uważa, że przekazywane informacje są wystarczające dla rodziców,  

a 33,3% nie ma zadnia w tej kwestii. Również 100%  podaje, że zna trudności z jakimi się 

muszą zmierzyć ich podopieczni i informacje na ten temat przekazuje rodzicom - diagnozę  

w tym zakresie przeprowadza 91,6%, monitorowanie 100%, a wskazówki dla rodziców  

i ukierunkowanie dalszych działań odnośnie możliwości szukania pomocy i wsparcia 

przekazuje 91,6% ankietowanych. 8,3% nie nawiązuje kontaktu z rodzicami w tych 

kwestiach, gdyż jak podaje nie było takiej potrzeby - rodzice sami znaleźli możliwość 

kontaktu z potrzebnym specjalistą. 

 100% badanych podaje, ze posiada wiedzę na temat sukcesów swoich uczniów oraz, 

że dzieli się tą wiedzą z ich rodzicami. Aktualną sytuację swoich uczniów poprzez różne 

działania poznaje 91,7% - wszyscy spośród nich uważają, że podejmowane czynności są 

wystarczające. Istotne informacje mające wpływ na proces wychowania przekazuje rodzicom 

91,7% ankietowanych, 8,3% nie ma zdania w tej kwestii.  

Ankietowani najczęściej (100%) pozyskują informacje od rodziców na temat pracy 

wychowawczej placówki poprzez indywidualne spotkania z rodzicami, drugą co do częstości 

formą zbierania informacji (91,7%) są zebrania z rodzicami. Spośród ankietowanych 8,3%   

dokonuje tego poprzez ankiety, a 16,6%  także w trakcie rozmów telefonicznych. Natomiast 

nie ma jednomyślności wśród nauczycieli czy pozyskiwanie tego typu informacji ma wpływ 

na proces dydaktyczno-wychowawczy realizowany w placówce – tak 16,7%, nie 8,3%,  

nie wiem 8,3%, raczej nie 8,3%, czasami 8,3%, w placówce nie ale na pracę z dziećmi  

tak 8,3%. 

 Proces pedagogizacji rodziców zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni 

prowadzi 100% badanych. Wszyscy dokonują tego poprzez rozmowy na temat spraw 
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bieżących i trudności oraz poprzez przekazywanie informacji o dostępnych szkoleniach. 

91,7% dokonuje tego także poprzez uświadamianie zagrożeń, przekazywanie informacji  

o ofercie dostępnych warsztatów, a 66,7% również przez informowanie o spotkaniach  

ze specjalistami np. psychologiem czy pedagogiem.  

Informacje związane z procesem wychowania dziecka ankietowani przekazują 

najczęściej podczas indywidualnych spotkań i zebrań (100%) oraz spotkań zespołów 

 ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozmów telefonicznych, rozmów prowadzonych 

przez SMS (po 91,7%) . Na wpisy do zeszytów do korespondencji decyduje się 83,3%, 

 e-maile 66,7%, wpisy na stronie internetowej Ośrodka 16,7%, a na oficjalne pismo 8,3%. 

Wszyscy ankietowani pominęli możliwość wypowiedzenia się, czy w tej kwestii należałoby 

dokonać jakiś zmian. Częstotliwość swoich kontaktów z rodzicami w sprawach 

wychowawczych 50% określa jako wystarczającą, a 50% jako bardzo dużą. Natomiast przy 

ocenie częstotliwości kontaktów rodziców w sprawach wychowawczych 75% zaznaczyło 

odpowiedź „wystarczająca”, a 25% „bardzo duża”. 

81,8% ankietowanych podaje, że w swojej pracy z uczniami czuwa nad rozwojem ich 

wszystkich typów inteligencji, natomiast 18,2% nie ma zdania w tym temacie. Pracę  

z dzieckiem indywidualizuje 100% badanych. Wszyscy są zgodni również co do tego, że oni 

sami jak i placówka wspierają proces wychowawczy dzieci. Dokonuje się tego głównie 

poprzez opiekę psychologa i pedagoga (po100%), godziny wychowawcze (wynik może być 

zaniżony ponieważ w klasach I-III nie ma godzin z wychowawcą), indywidualne spotkania  

z wychowawcą, doraźne spotkania z psychologiem/pedagogiem oraz poprzez sporządzanie 

opinii niezbędnych do uzyskania pomocy w instytucjach zewnętrznych (83,3% - wynik 

zaskakująco niski ponieważ osobami ankietowanymi byli sami wychowawcy). Według 75% 

badanych wsparcie to następuje także poprzez spotkania w sprawie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz poprzez przygotowanie dokumentacji do poradni psychologiczno-

pedagogicznej, a według 66,7% także poprzez indywidualne spotkania  

z nauczycielami/wychowawcami, zebrania z dyrekcją oraz przez podnoszenie swoich 

kompetencji i kwalifikacji. 58,3% dokonuje tego także poprzez przygotowywanie apeli  

i gazetek tematycznych, a 41,7% współpracując z kuratorem, Policją czy sądem. 

 Wszyscy respondenci zgodnie twierdzą, że zarówno oni jak i placówka wspierają 

rodziców w procesie wychowania ich dzieci. Formą, realizacji tego zadania, którą wybrali 

wszyscy badani jest stała wymiana informacji, opracowanie i wdrażanie IPET oraz okresowe  

ewaluacje IPET. 91,7% deklaruje, że dokonywane to jest także poprzez stałą obserwację 

ucznia i jego funkcjonowania na różnych płaszczyznach, informowanie o zagrożeniach  

i czynnikach zakłócających proces wychowawczy, zebrania i spotkania. Natomiast 83,3%, 

twierdzi że poprzez opiekę psychologa i pedagoga, 66,7%, że poprzez szkolenia,  

50% przez warsztaty, 41,7% pośrednicząc w kontaktach z poradnią czy NZOZ-em, 33,3% 

przez poradnictwo, a 8,3% że  poprzez grupy wsparcia. Poziom współpracy placówki 

 z rodzicami w zakresie wspierania ich w wychowywaniu dzieci respondenci określili  

w 18,2% jako średni, w 58,3% jako wysoki, a w 25% jako bardzo wysoki. Pośród sugestii co 

można poprawić w tym zakresie znalazły się odpowiedzi  (po 8,3%), że: zorganizować 

szkolenie dla małych dzieci z ZA, dokonać zmiany mentalności rodziców. Natomiast poziom 

współpracy rodziców z placówką w zakresie wychowania dzieci został oceniony przez 

nauczycieli następująco: 8,3% niski, 58,3% średni, 16,7% wysoki, 16,7% bardzo wysoki. Na 
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pytanie co należałoby zmienić w tym zakresie udzielono odpowiedzi (po 8,3%) – mentalność 

rodziców, zależy od rodziców. 

 Działania swoje i placówki w razie wystąpienia u uczniów problemów 

wychowawczych za wystarczające uważa 66,7%, za niewystarczające 16,7%, a zadnia nie ma 

w tej sprawie 16,7%. 

 

opinia rodziców 

 Spośród ankietowanych rodziców 90% podaje, że otrzymuje informacje na temat 

preferencji i możliwości edukacyjnych swojego dziecka od nauczycieli lub innych 

pracowników pedagogicznych. 10% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Mimo tego 100% 

deklaruje, że informacje, które uzyskują są wystarczające.   

Wszyscy rodzice posiadają wiedzę na temat trudności, z którymi musi zmierzyć się ich 

dziecko. Wiedzę tę 90% ankietowanych ma od nauczycieli i pracowników pedagogicznych, 

10% z innych źródeł. Według 90% osób objętych badaniem trudności dzieci są diagnozowane 

prze nauczycieli i pracowników pedagogicznych, a wg 100% również monitorowane. 

Wskazówki jak pracować z dzieckiem otrzymało 80%, natomiast 20% deklaruje, że nie 

otrzymało. Wsparcie w postaci ukierunkowania działań w zakresie szukania pomocy  

i wsparcia u innych specjalistów otrzymało 90% ankietowanych. 

Cała grupa respondentów deklaruje posiadanie wiedzy na temat sukcesów jakie osiąga 

ich dziecko oraz, że wiedza ta pochodzi od pracowników placówki. Wszyscy badani rodzice, 

jednomyślnie stwierdzili,  że nauczyciele  podejmują działania  aby zrozumieć aktualną 

sytuację swoich podopiecznych, natomiast 70% stwierdziło, że te działania są wystarczające, 

a 30% powstrzymało się od dokonania oceny. 

90% zaznaczyło, ze otrzymuje od nauczycieli informacje wpływające na proces 

wychowania oraz, że są to informacje wystarczające. 10% nie ma zdania w tym temacie. 

Natomiast wszyscy są poinformowani o tym, jak ich dziecko funkcjonuje w grupie 

rówieśniczej. 

Rodzice w różny sposób przekazują informacje na temat pracy wychowawczej 

placówki. Najczęściej podczas zebrań i spotkań indywidualnych (po 80%), poprzez 

wypełnianie ankiet (40%) oraz w trakcie rozmów telefonicznych (20%). Po 10 % 

ankietowanych  przekazuje te informacje poprzez stronę internetową, e-mail, notatkę  

w zeszycie. Informacje, które przekazują rodzice wg 50% respondentów mają wpływ na 

proces dydaktyczno-wychowawczy realizowany w placówce, 10%  jest przeciwnego zdania, 

10% nie ma wiedzy w tym temacie, a 30% nie udzieliło żadnej odpowiedzi. 20% badanych  

nie odczuwa  że Ośrodek wspiera ich w wychowaniu dziecka – połowa spośród tych osób 

twierdz, że ten fakt wynika z braku czasu, a połowa nie zdefiniowała przyczyny takiego stanu 

rzeczy. Przekonanie o tym, że pracownicy Ośrodka pomagają w wychowywaniu dzieci ma 

80% ankietowanych – wszyscy spośród nich uważają, że robią to poprzez rozmowy na temat 

bieżących spraw, 87,5% że poprzez przekazywanie informacji o dostępnych warsztatach, 

spotkaniach z psychologiem, uświadamianie o zagrożeniach, 62,5%, że uzyskują wsparcie na 

warsztatach, a 50%, że na szkoleniach, 12,5% bierze udział w grupie wsparcia prowadzonej 

przez nauczyciela. 
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Rodzice zadeklarowali, że najczęstsza formą otrzymywania informacji, które mają 

wpływ na wychowanie ich dziecka są: zebrania, wpisy w zeszytach do korespondencji, 

indywidualne spotkania z rodzicami (po 90%), rozmowy telefoniczne (80%), SMS-y (60%), 

wpisy na stronie internetowej Ośrodka (50%), spotkania w sprawie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz oficjalne pisma z Ośrodka (po 40%). Żaden z ankietowanych rodziców 

nie korzysta z profilu placówki  na Facebook`u. Wszyscy ankietowani pominęli możliwość 

wypowiedzenie się, czy w tej kwestii należałoby dokonać jakiś zmian. Częstotliwość swoich 

kontaktów   z wychowawcą/nauczycielami ankietowani w 40% określili jako wystarczającą, 

w 50% jako bardzo dużą, a 10% powstrzymało się od zaznaczenia odpowiedzi. Natomiast 

częstotliwość kontaktów wychowawców/nauczycieli z rodzicami została oceniona przez 50% 

ankietowanych jako wystarczająca i przez 50% jako bardzo duża. 

W opinii 70% badanych nauczyciele pracują z uczniami nad rozwijaniem u nich 

wszystkich typów inteligencji (20% nie wie, 10% brak odpowiedzi).  Natomiast 90% uważa, 

że praca z dziećmi jest indywidualizowana przez nauczycieli oraz, że uwzględniają oni 

możliwości i ograniczenia wynikające z ich niepełnosprawności. W tym temacie 10% 

badanych  nie wypowiedziało się.  

10 %  respondentów nie wie czy nauczyciele i pracownicy pedagogiczni wspierają 

proces wychowawczy ich dzieci, natomiast 90%  jest o tym przekonana. Najczęściej 

stosowane formy wsparcia tego procesu wg osób, które to wsparcie otrzymują to: realizacja 

programu profilaktyczno-wychowawczego, indywidualne spotkania z nauczycielami, 

zebrania z wychowawcą, opieka pedagoga, pomoc w przygotowaniu dokumentacji do poradni 

psychologiczno - pedagogicznych (po 88,8%),  godziny wychowawcze, organizacja 

doraźnych spotkań ucznia z psychologiem/pedagogiem, opieka psychologa, sporządzanie 

opinii niezbędnych do uzyskania pomocy w instytucjach zewnętrznych (po 77,7%), zebrania  

z dyrekcją (66,6%), spotkania związane z planowaniem pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, organizacja spotkań  profilaktycznych np. z Policją, Strażą Miejską, 

doskonalenie i podnoszenie kompetencji, współpraca z NZOZ EFFATHA  (po 55,5%),  

apele tematyczne, gazetki tematyczne, organizacja świetlic (po 4,4%),  współpraca 

 z kuratorem/sądem/Policją (0%). 

Spośród ankietowanych 80% podaje, że placówka wspiera ich w procesie wychowania 

dziecka. 10% nie ma wiedzy w tym zakresie, a 10% nie udzieliło odpowiedzi. Spośród tych, 

którzy odpowiedzieli twierdząco, 100% podaje, że dokonywane to jest poprzez stałą wymianę 

informacji, stałą obserwację ucznia i jego funkcjonowania na różnych płaszczyznach, 

zebrania i spotkania, 87,5% twierdzi, że poprzez okresowe oceny podsumowujące 

skuteczność stosowania  IPET,  informowanie o zagrożeniach, czynnikach zakłócających 

proces wychowawczy,  opracowanie i wdrażanie Indywidualnych Programów Terapeutyczno 

Edukacyjnych (IPET), opiekę psychologa i  pedagoga, 50%, że poprzez zorganizowane 

poradnictwo i szkolenia, a 37,%%, że poprzez grupy wsparcia i pośredniczenie w kontaktach 

z poradnią, NZOZ-em itp. oraz  warsztaty. 

Poziom współpracy placówki z rodzicami został oceniony przez nich samych w 70% 

jako bardzo wysoki oraz po 10% jako niski, średni oraz wysoki. Nikt z ankietowanych nie 

skorzystał z opcji wyrażenia swojej opinii co należałoby zmienić aby podnieść jakość tej 

współpracy. Swoje zaangażowanie w zakresie współpracy z placówką w zakresie 

wychowania dzieci rodzice w 30% ocenili jako średnie, w 40% jako wysokie oraz w 30% 

jako bardzo wysokie. Jeden z rodziców (10%) stwierdził, że w tym zakresie poprawę 

przyniosłoby wprowadzenie dziennika elektronicznego i możliwość sprawdzania postępów 

dziecka na bieżąco. 
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Działania placówki w razie wystąpienia problemów wychowawczych jako  

wystarczające ocenia 90% respondentów, a 10% nie ma wiedzy na ten temat. Nikt nie 

zaproponował dodatkowych działań, które należałoby podjąć albo które należałoby zmienić  

w tym zakresie. 

 

opinia uczniów   

       

Według zdecydowanej większości ankietowanych  nauczyciele rozmawiają z uczniami na 

temat tego co już się nauczyli oraz tego czego jeszcze mogliby się nauczyć, o ich 

trudnościach w nauce, sukcesach, wychowaniu, relacjach z rówieśnikami. Również wg 

przeważającej części respondentów nauczyciele prowadzą rozmowy z rodzicami uczniów, na 

te same tematy - z wyjątkiem rozmów na temat trudności w nauce i tematów związanych  

z wychowaniem (po 46,7%). 

Bardzo wysoki odsetek badanych uczniów (73,3% - 93,3%)  twierdzi, że nauczyciele 

pomagają im w sytuacji wystąpienia kłopotów z nauką, z zachowaniem czy z kolegami. 

Wysoki odsetek badanych (66,7%-73,3%) podaje, że nauczyciele w tych samych zakresach 

pomagają ich rodzicom w rozwiązywaniu problemów. 

Najczęstszą formą przekazywania informacji ze szkoły rodzicom przez ucznia,  jest 

przekaz ustny (66,6%), wpisy w zeszycie do korespondencji (46,6%) oraz przekazywanie 

druków i dokumentów (33,3%). 

60% ankietowanych uczniów twierdzi, że nauczyciele wystarczająco często rozmawiają 

 z ich rodzicami, 6,7% jest przeciwnego zdania, a 33,3% nie ma w ogóle zdania w tej kwestii.  

Fakt, że nauczyciele pracują ze wszystkimi uczniami odnotowało 86,6%, a po 6,7%, 

że  „nie” i „nie wiem”. Pomoc każdemu uczniowi ze strony nauczycieli zauważa 73,3%, 

a po 13,4% ankietowanych nie widzi tego lub nie ma zdania w tej kwestii. 

86,6%  respondentów twierdzi, że Ośrodek wspiera uczniów i ich rodziców. Odmiennego 

zdania i bez zdania w tym zakresie jest po 6,7%. Natomiast 80% podaje, że ich rodzice 

współpracują z nauczycielami w zakresie ich wychowywania. Takich działań ze strony 

rodziców, nie zauważa 13,4%, a 6,7% nie wie czy one występują 

 

 

Wnioski: 

- nauczyciele mają wiedzę na temat preferencji i możliwości edukacyjnych uczniów; 

- wszelkie przekazywane informacje są wystarczające do realizacji procesu wychowawczego; 

- występujące trudności  są diagnozowane i monitorowane;  

- praca z uczniami  jest indywidualizowana; 

-  rodzicom przekazywane są wskazówki do pracy z dziećmi; 

-nauczyciele ukierunkowują działania rodziców mające na celu szukanie wsparcia i pomocy u 

innych specjalistów; 

- dominującą formą pozyskiwania informacji od rodziców na temat pracy wychowawczej 

placówki są zebrania i spotkania indywidualne; 

- stosowanych jest wiele różnorodnych form wspierania rodziców, ankietowani nauczyciele 

nie  prowadzą warsztatów i szkoleń, natomiast zgodnie z opinią dyrektora na terenie 

placówki takie formy pedagogizacji są organizowane; 

- częstotliwość kontaktów rodzice-nauczyciele  wysoka lub wystarczająca; 

-proces wychowawczy dzieci jest wspierany przez placówkę i nauczycieli; 

-placówka oraz nauczyciele wspierają rodziców w procesie wychowania dzieci: 
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- ocena współpracy placówki z rodzicami w zakresie wspierania ich w wychowaniu dzieci 

została dokonana na poziomie głównie na poziomie wysokim i bardzo wysokim, przy czym 

ocenę bardzo wysoką wystawili w większości rodzice; 

- ocena współpracy rodziców z placówką  w zakresie wspólnego wychowywania dzieci 

została dokonana  na poziomie średnim, wysokim oraz bardzo wysokim.  

- działania placówki w razie wystąpienia  problemów wychowawczych są wystarczające. 

 

 

Czy nauczyciele mają wiedzę na temat preferencji 

 i możliwości edukacyjnych uczniów/dzieci? 

 
 

Czy informacje przekazywane rodzicom są wystarczające? 

 
 

Czy diagnozowane są trudności z jakimi muszą zmierzyć się uczniowie? 

 
 

Czy monitoruje się trudności z którymi muszą zmierzyć się uczniowie? 

 
 

Czy nauczyciele przekazują wskazówki jak pracować z uczniem? 
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Czy nauczyciele ukierunkowują działania rodziców  pod kątem  

szukania pomocy i wsparcia u innych specjalistów? 

 
 

Czy nauczyciele przekazują istotne informacje mające wpływ 

 na proces wychowania? 

 

Wykazane sposoby pozyskiwania informacji od rodziców 

  na temat pracy wychowawczej placówki. 

 

Wykazane formy pedagogizacji i wspierania rodziców w wychowaniu dziecka. 
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Wykazane sposoby przekazywania informacji  

      związanych z procesem wychowania. 

 

Ocena częstotliwości kontaktów nauczycieli z rodzicami. 

 

Ocena częstotliwości kontaktów rodziców z nauczycielami. 

 

Czy nauczyciele indywidualizują pracę z uczniem? 
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Formy wspierania procesu wychowawczego przez placówkę i nauczycieli. 

 

Czy nauczyciele oraz placówka wspierają rodziców  

w procesie wychowania oraz formy tego wsparcia. 

 

Ocena współpracy placówki z rodzicami w zakresie 

 wspierania ich w wychowaniu dzieci. 
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Ocena współpracy rodziców z placówką w zakresie 

 współpracy  w wychowaniu dzieci. 

 

Czy działania placówki w razie wystąpienia  

problemów wychowawczych są wystarczające? 

 

 

Czy placówka w sposób celowy współpracuje z instytucjami i organizacjami 

działającymi w środowisku lokalnym? 

Czy współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny 

rozwój oraz na rozwój wychowanków? 

 

ANALIZA WYNIKÓW 

opinia dyrektora 

 

W opinii dyrektora współpraca placówki ze środowiskiem jest potrzebna. Ośrodek 

Podejmuje taką współpracę z licznymi instytucjami i organizacjami takimi jak: 

- Rada Rodziców; 

- Rada Dzielnicy (udział radnych w imprezach, sponsorowanie nagród, dofinansowanie 

remontów itp.); 

- Urząd Miasta Krakowa (patronaty nad konkursami, sponsorowanie nagród, promocja 

Ośrodka na stronach UMK, pozyskiwanie środków na remonty, udział w projektach 

itp.); 

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna; 

- Policja (spotkania z uczniami, pikniki| itp.); 

- Straż Miejska (np. karta rowerowa – przygotowanie do samodzielnego poruszania się 

do drogach); 

- Filie Biblioteki Kraków; 

- Parafia (organizacja mszy, I Komunii, świetlica „Kłapouszek”, herbatka 

- z proboszczem, wynajem sali teatralnej itp.); 

- MPO (zbiórka baterii, „Kino za baterie”, warsztaty ekologiczne itp.); 

- Filharmonia Krakowska (koncerty dla dzieci, audycje muzyczne itp.); 
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- Straż Pożarna – Szkoła Aspirantów Pożarnictwa (udział w piknikach, próbne 

ewakuacje, udostępnianie pomieszczeń na konkursy itp.); 

- współpraca z przytuliskami i schroniskami dla zwierząt; 

- współpraca z firmami i osobami prywatnymi  (sponsorowanie wyposażenia  

i pomocy dydaktycznych, organizacja balu promującego Ośrodek); 

- Nowohuckie Centrum Kultury (koncerty, wystawy itp.); 

- Szkoła Muzyczna; 

- krakowskie uczelnie (wystawy, warsztaty, praktyki, konferencje itp.); 

- wolontariusze; 

- muzea (zwiedzanie, lekcje muzealne) 

- sklepy w otoczeniu Ośrodka (współpraca w ramach TUS); 

- MOPS-y, GOPS-y; 

- grupy rekonstrukcyjne; 

- inne Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, media  (TV, radio), firmy umożliwiające 

realizację praktyk zawodowych, Staromiejskie Centrum Kultury (zajęcia dodatkowe 

dla uczniów), stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób z ASD (Przyszłość, 

Zacisze, Jestem ZA), inne placówki kształcenia specjalnego (wspólne inicjatywy, 

lekcje otwarte, szkolenia), inne stowarzyszenia (Wieniawa, IWAK, Stowarzyszenie 

przy parafii św. Jadwigi). 

Współpraca z tymi instytucjami i organizacjami jest celowa i ma za zadanie 

integrować środowisko, ale też przyczyniać się do nauki samodzielności  i niezależności 

uczniów oraz ich socjalizacji. Innym zadaniem tej współpracy jest realizacja celów 

profilaktyczno-wychowawczych, urozmaicenie proponowanych aktywności, rozwijanie 

zainteresowań uczniów, kształcenie kadry, pozyskiwanie środków finansowych oraz 

tworzenie pozytywnego wizerunku w Środowisku lokalnym. Wskazane byłoby jeszcze 

dodatkowo nawiązać współpracę z Politechniką Krakowską w zakresie prowadzenia zajęć 

pokazowych oraz z  fundacją Synapsis w zakresie szkolenia kadr. 

 W opinii dyrektora Ośrodka zatrudnieni w nim nauczyciele podejmują działania  

we współpracy ze środowiskiem lokalnym lub korzystają z jego zasobów poprzez: 

- wzajemne promowanie się i przekazywanie informacji o podejmowanych działaniach; 

- wspólne organizowanie imprez, przedsięwzięć; 

- korzystanie z bazy lokalowej; 

- korzystanie ze sprzętu; 

- korzystanie z wiedzy i doświadczeń ; 

- integrowanie środowiska lokalnego; 

- angażowanie do pomocy przy realizacji przedsięwzięć; 

- wspieranie działalności instytucji; 

- korzystanie z zasobów ludzkich; 

- współdziałanie w ramach rozwoju społecznego i emocjonalnego uczniów; 

- pozyskiwanie sponsorów; 

- udział w akcjach charytatywnych np. Góra Grosza, gwiazdka dla zwierzaka; 

- akcje ekologiczne (sprzątanie świata, selektywna zbiórka odpadów itp.); 

- udział w imprezach kulturalnych, sportowych. 

Według dyrektora informacje o inicjatywach środowiska lokalnego nauczyciele 
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Otrzymują poprzez wpisy na stronach internetowych własnych i różnych instytucji oraz  

na FB, ogłoszenia, plakaty, e-maile oraz w trakcie rozmów z innymi osobami. 

 Współpraca podejmowana ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój placówki,  

co widoczne jest poprzez poprawę bazy lokalowej, zwiększenie zasobu pomocy 

dydaktycznych, poszerzenie oferty edukacyjnej oraz zajęć pozalekcyjnych. Wpływa ona także 

na pozyskiwanie nagród dla uczniów oraz promocję Ośrodka i kształtowanie jego 

pozytywnego wizerunku. 

 Działania podejmowane we współpracy ze środowiskiem lokalnym służą nie tylko 

placówce ale też jej wychowankom. Dzięki niej nabywają oni nowe  doświadczenia, 

prezentują  swoje umiejętności, integrują się ze środowiskiem, rozwijają  umiejętności 

społeczne i emocjonalne, zwiększają zasób wiedzy ogólnej, rozwijają się wszechstronnie, 

dążą do samorozwoju. Oprócz tego poprawia się ich poziom  bezpieczeństwa, sprawność 

fizyczna, wiara we własne możliwości, zakres zainteresowań i zdolności. Innymi 

korzyściami, które przynosi taka współpraca dla naszych podopiecznych są: nauka 

współpracy, promowanie właściwych form spędzania czasu wolnego, kontakt z kulturą  

i sztuką, rozwijanie empatii, kształtowanie postaw proekologicznych, wzmacnianie więzi 

rodzinnych oraz nawiązywanie nowych znajomości. 

Ośrodek podejmuje inicjatywy  na rzecz środowiska lokalnego oraz oferuje mu swoje 

zasoby najczęściej poprzez udostępnianie lokali, organizację szkoleń, warsztatów, pikników, 

wystaw oraz koncertów. Jednym z ważniejszych działań placówki w tym zakresie jest 

przekazywanie wiedzy na temat autyzmu i uświadamianie problemów osób z ASD. Potrzeby 

środowiska lokalnego przez Ośrodek rozpoznawane są poprzez zbieranie informacji od osób 

zaangażowanych w pracę w stowarzyszeniach oraz od rodziców, odpowiadanie na przesłane 

ankiety i zapytania dotyczące współpracy. Placówka upowszechnia informacje skierowane do 

środowiska lokalnego  na stronach internetowych własnych i różnych instytucji, 

zamieszczając informacje na swoim profilu FB, w formie: ogłoszeń, plakatów, e-maili, 

wpisów  do zeszytów do kontaktów z rodzicami oraz poprzez wymianę informacji z innymi 

osobami. 

 W opinii dyrektora poziom współpracy Ośrodka ze środowiskiem lokalnym jest 

bardzo dobry. 

 

opinia nauczycieli 

 

W opinii 54,5%  nauczycieli współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym jest 

potrzebna. Przeciwnego zdania jest  18,2%, również 18,2% nie ma zdania w tej kwestii, a 9% 

nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi. Ankietowani współpracują z różnymi instytucjami  

i organizacjami. Najwięcej spośród nich (po 81,8%) współpracuje z Radą Rodziców oraz 

z wolontariuszami. 72,7% respondentów deklaruje także współdziałanie z Poradniami 

Psychologiczno-Pedagogicznymi, Policją, parafiami, Filharmonią oraz Strażą Pożarną. 

Wysoki odsetek badanych (63,4%) działa także w porozumieniu z UMK, Radą Dzielnicy, 

Strażą Miejską, ze schroniskami i przytuliskami dla zwierząt oraz NCK. Od 18,2% do 45,5% 

respondentów współpracuje z Filiami Biblioteki Kraków, osobami prywatnymi 

i firmami, Szkołą Muzyczną, krakowskimi uczelniami, muzeami, sklepami, MOPS-em, 

GOPS-em, mediami oraz Siemachą. Spośród ankietowanych 66,7% jest zdania,                                  
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że współpraca ta jest celowa, a 33,3% nie ma zdania w tej kwestii. Głównymi celami tej 

współpracy wg respondentów (po 9%) są: integracja, edukacja, TUS, rozwój społeczny  

i kulturalny dzieci, integracja środowiska lokalnego, poszerzenie oferty dla Ośrodka, 

uatrakcyjnienie zajęć, pozyskiwanie sponsorów, rozwój uczniów, poszerzanie ich zasobu 

wiedzy, przygotowanie ucznia do kontaktu ze środowiskiem i środowiska do kontaktu z osobą 

z autyzmem. 

63,6% ankietowanych podejmuje działania we współpracy ze środowiskiem lokalnym 

lub korzysta z zasobów środowiska lokalnego. Wszyscy ankietowani nauczyciele 

współpracują z nim poprzez udział w akcjach charytatywnych np. Góra Grosza, gwiazdka dla 

zwierzaka. Znaczna część  poprzez włączanie się w akcje ekologiczne (85,7%) oraz  wspólne 

organizowanie imprez, pozyskiwanie sponsorów, udział w imprezach kulturalnych oraz 

sportowych (po 71,4%).  Część współdziała w ramach rozwoju społecznego i emocjonalnego 

uczniów (57,1%) a także korzystając z wiedzy i doświadczeń przedstawicieli środowiska 

lokalnego,  integrując  ich oraz wzajemnie się promując (42,9%). Najmniej badanych 

pracowników korzysta ze sprzętu oferowanego w środowisku lokalnym (28, 6%) oraz z jego 

bazy lokalowej (14,3%). 36,4% respondentów nie podejmuje działań we współpracy ze 

środowiskiem lokalnym i nie korzysta z jego zasobów – 75% spośród nich twierdzi, że nie ma 

takiej potrzeby. 

 Ankietowani otrzymują informacje skierowane do nich lub do uczniów, na temat 

inicjatyw związanych z działalnością środowiska lokalnego głównie poprzez ogłoszenia 

(81,8%), informacje na stronach internetowych placówki i różnych instytucji (72,7%), plakaty  

i e-maile (po 63,6%), wpisy do zeszytów do kontaktów z rodzicami i wymianę informacji  

z innymi osobami (po 36,7%) oraz informacje na FB  (18,2%). 

72,7% nauczycieli objętych badaniem uważa, że współpraca Ośrodka ze środowiskiem 

lokalnym wpływa na rozwój placówki, Rozwój ten następuje poprzez promocję Ośrodka 

(100%), zwiększenie zasobu pomocy dydaktycznych (87,5%), poszerzanie oferty edukacyjnej 

(62,5%), poprawę bazy lokalowej (37,5%).Natomiast 18,8% sądzi, że współdziałanie  

ze środowiskiem nie przyczynia się do rozwoju Ośrodka – 50% spośród nich na pytanie co 

należy zmienić w tym zakresie odpowiedziało, że „placówka jest niezależna”,  

a 14,3%,  nie ma zdania w tej kwestii. 

 Odnośnie współpracy ze środowiskiem lokalnym i jej wpływu na rozwój 

wychowanków wypowiedziało się 10 osób, jedna nie udzieliła odpowiedzi. Poniższe 

obliczenia odnoszą się do 10 osób, które stanowią 100%   w tym konkretnym punkcie. 

Wszyscy, którzy udzielili odpowiedzi, twierdzą, że takie współdziałanie ma wpływ na rozwój 

uczniów. Najczęściej wskazywane formy oddziaływania na nich to: nabywanie nowych 

doświadczeń (100%),  prezentowanie swoich umiejętności,  rozwój umiejętności społecznych, 

rozwój umiejętności emocjonalnych (90%),  kontakt z kulturą i sztuką  (80%), integracja  

ze środowiskiem, zwiększanie zasobu wiedzy ogólnej i wszechstronny rozwój, kształtowanie 

postaw proekologicznych (70%), zwiększanie wiary we własne możliwości, nauka 

współpracy (60%), rozwijanie zainteresowań i zdolności, promowanie właściwych form 

spędzania czasu wolnego, rozwijanie empatii (50%), motywowanie do samorozwoju, 

poprawa bezpieczeństwa, poprawa sprawności fizycznej, wzmacnianie więzi rodzinnych  

(40%) oraz nawiązywanie nowych znajomości (30%).  

Na pytanie czy Ośrodek podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego i czy 
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środowisko lokalne korzysta z zasobów Ośrodka twierdząco odpowiedziało 45,4%  

respondentów. Wszyscy spośród nich zaznaczyli, że następuje to poprzez szkolenia, warsztaty 

i wystawy, 80% stwierdziło, że poprzez pikniki, a po 20% że, poprzez udostępnianie lokali  

i terenów przylegających do budynków. 14,3% udzieliło odpowiedzi „nie” na to pytanie, nie 

wskazując co należałoby zmienić w tym zakresie, a 45,5% zaznaczyło odpowiedź  

„nie wiem”.  

Odnośnie rozpoznawania potrzeb środowiska lokalnego, ankietowani wpisali (po 9%) 

odpowiadanie na oferty współpracy, rozmowy z mieszkańcami, przeszukiwanie zasobów 

Internetu. 

63,6% respondentów twierdzi, że współpraca Ośrodka ze środowiskiem lokalnym 

wpływa na jego rozwój. Ci spośród tych, którzy odpowiedzieli twierdząco wskazują 

następujące korzyści z takiej współpracy: kształci i edukuje,  uczy tolerancji  (85,71%), 

wspiera akcje proekologiczne,  integruje środowisko,  uczy empatii i wrażliwości na potrzeby 

osób niepełnosprawnych (57,14%) oraz wzmacnia więzi rodzinne (14,29%). 18,2% uważa, 

że współpraca ta nie ma wpływu na Ośrodek, a 18,2% nie ma zdania w tej kwestii. 

Poniższe obliczenia odnoszą się do 10 osób, które stanowią 100%   w tym konkretnym 

punkcie Według ankietowanych placówka upowszechnia informacje skierowane do 

środowiska lokalnego poprzez: informacje na stronach internetowych własnych i różnych 

instytucji  (100%), informacje na FB,  plakaty,  wpisy do zeszytów do kontaktów z rodzicami 

(90%), ogłoszenia (80%),  wymianę informacji z innymi osobami , e-maile (20%), ogłoszenia 

parafialne  oraz rozmowy z mieszkańcami  (10%). 

Poziom współpracy Ośrodka ze środowiskiem lokalnym przez nauczycieli został oceniony 

jako dobry  przez 36,36%, wystarczający  przez 45,45%,  a   28,57%  zaznaczyło odpowiedź 

„nie wiem”. 

 

opinia rodziców 

 

Wszyscy rodzice objęci badaniem zgodnie twierdzą, ze współpraca szkoły  

ze środowiskiem lokalnym jest potrzebna. Najczęściej wskazywanymi przez nich instytucjami  

i organizacjami współdziałającymi z placówką były: Rada Rodziców (100%,)  Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna (90%), Urząd Miasta Krakowa (80%), Rada Dzielnicy,  

Policja, parafia (60%), Straż Miejska, NCK, Straż Pożarna, wolontariusze (50%), Filharmonia 

Krakowska, sklepy w otoczeniu Ośrodka,  współpraca z przytuliskami i schroniskami dla 

zwierząt, media  (30%), MOPS, GOPS, MPO,  muzea, krakowskie uczelnie, stadnina koni, 

SANEPID (20%), Filie Biblioteki Kraków, grupy rekonstrukcyjne (10%).  80% respondentów 

oceniło, że współpraca ta jest celowa, 10% nie ma zdania w tej kwestii, a kolejne  10% nie 

udzieliło żadnej odpowiedzi. Jako cel tej współpracy 20%  wskazało przygotowanie uczniów 

do korzystania z oferty różnych instytucji, edukację dzieci, a po 10% rozwój Ośrodka  

i uwrażliwianie na problem autyzmu. Ankietowali nie wskazali żadnej instytucji ani 

organizacji, z którą jeszcze należałoby nawiązać współpracę. 

60% ankietowanych twierdzi, że nauczyciele podejmują działania we współpracy  

ze środowiskiem lokalnym lub korzystają z zasobów środowiska lokalnego. Natomiast 40% 

zaznaczyło odpowiedź „nie wiem”. Spośród osób, które odpowiedziały twierdząco 100% 

bierze udział w imprezach kulturalnych, 83,3% wzajemne promuje się i przekazuje 
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informację o podejmowanych działaniach, wspólnie organizuje  imprezy i przedsięwzięcia,  

korzysta z bazy lokalowej środowiska. 

Ankietowani rodzice o inicjatywach związanych z działalnością środowiska lokalnego 

najczęściej dowiadują się  z wpisów  do zeszytów do kontaktów z rodzicami  (70%),  

z informacji umieszczanych  na stronach internetowych Ośrodka i różnych instytucji (60%),  

z informacji na FB Ośrodka,  ogłoszeń, plakatów ( 50%), e-maili (40%), podczas rozmów  

i wymiany informacji z innymi (30%) oraz z ogłoszeń parafialnych (20%). 

70% badanych osób twierdzi, że współpraca Ośrodka ze środowiskiem lokalnym 

wpływa na rozwój placówki. 85,7% spośród nich jest przekonanych, że:  przyczynia się ona 

do promocji Ośrodka, a 71,4% że zwiększa zasób pomocy dydaktycznych i poszerza ofertę 

edukacyjną. Natomiast 42,8% wskazuje, że  ma wpływ na poprawę bazy lokalowej placówki. 

Współpraca Ośrodka ze środowiskiem lokalnym ma wpływ na rozwój wychowanków 

wg 90% ankietowanych. Najczęściej wymieniane korzyści dla uczniów wynikające z tego 

współdziałania to: rozwój umiejętności emocjonalnych, nauka współpracy (90%), nabywanie 

nowych doświadczeń, rozwój umiejętności społecznych, zwiększanie zasobu wiedzy ogólnej 

 i wszechstronny rozwój, motywowanie do samorozwoju (80%), prezentowanie swoich 

umiejętności, kształtowanie postaw proekologicznych, wzmacnianie więzi rodzinnych  (70%), 

nawiązywanie nowych znajomości, poprawa bezpieczeństwa, poprawa sprawności fizycznej, 

rozwijanie zainteresowań i zdolności, kontakt z kulturą i sztuką, rozwijanie empatii  (60%), 

zwiększanie wiary we własne możliwości, promowanie właściwych form spędzania czasu 

wolnego  (50%)  oraz integracja ze środowiskiem lokalnym  (10%). 

60%  ankietowanych rodziców uważa, że Ośrodek podejmuje inicjatywy na rzecz 

środowiska lokalnego oraz, że środowisko lokalne korzysta z zasobów placówki. Działania te 

realizowane są wg 50% badanych poprzez organizację warsztatów i szkoleń, wg 66,6% 

poprzez przygotowywanie wystaw i organizowanie akcji społecznych, wg 50% poprzez 

przygotowywanie szkoleń, wg 20% poprzez udostępnianie terenów przylegających  

do budynków oraz wg 10% przez udostępnianie lokali. 30% ankietowanych nie miało wiedzy 

w tym zakresie. 

Współpraca Ośrodka ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój tego środowiska 

według 80% respondentów. Wszyscy oni zgodnie twierdzą, że jedną z korzyści takiej 

współpracy jest nauka empatii oraz wrażliwości na potrzeby osób niepełnosprawnych. 

Kształcenie i edukacja jest czynnikiem wpływającym na rozwój środowiska lokalnego  

wg 87,5% badanych. Innymi korzyściami wg 75% rodziców są jeszcze integracja środowiska, 

nauka tolerancji i wzmacnianie więzi rodzinnych, a wg 62,5% także wspieranie akcji 

ekologicznych.  

Do najczęściej stosowanych form upowszechniania informacji skierowanych do  

środowiska lokalnego respondenci zaliczyli: informacje na stronach internetowych własnych 

Ośrodka  i różnych instytucji, informacje na FB, ogłoszenia wpisy do zeszytów do kontaktów  

z rodzicami (po 60%), wymianę  informacji z innymi osobami (40%), plakaty, e-maile  (40%) 

oraz ogłoszenia parafialne i rozmowy z mieszkańcami (20%) .         

Poziom współpracy Ośrodka ze środowiskiem lokalnym został oceniony bardzo 

dobrze  przez 40% ankietowanych, dobrze przez 10%, jako wystarczający przez 20%.  Zdania 

w tej kwestii nie miało 30% respondentów.         
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Opinia uczniów 

 Według 86,6% uczniów objętych badaniem szkoła powinna współpracować  

ze środowiskiem lokalnym. Z tą opinią nie zgadza się 6,7% badanych, również 6,7% nie ma 

zdania w tej kwestii. Na pytanie czy szkoła współpracuje z innymi osobami i instytucjami aby 

zajęcia były ciekawe i  atrakcyjne, twierdząco odpowiedziało 73,3% respondentów. Wśród 

instytucji i organizacji współpracujących z Ośrodkiem uczniowie zaznaczyli Radę Rodziców 

(66,7%), Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (53,3%), Policję (46,7%), parafię, Straż 

Pożarną, muzea (40%), Straż Miejską, MPO, uczelnie (33,3%), Radę Dzielnicy, przytuliska i 

schroniska dla zwierząt, wolontariuszy (26,7%), Szkołę Muzyczną (20%), Filie Biblioteki 

Kraków, stadninę koni, MOPS, GOPS (6,7%). Uczniowie wskazali, że placówka powinna 

jeszcze dodatkowo nawiązać współpracę z MPL w Balicach, Muzeum Lotnictwa,  Muzeum 

Inżynierii, Politechniką oraz  Muzeum Narodowym.        

 Ankietowani uczestniczyli w różnych zajęciach organizowanych we współpracy ze 

środowiskiem lokalnym. Najwięcej z nich brało udział w konkursach z nagrodami, koncertach 

oraz wystawach  (80%), spotkaniach z  Policją (53,3%), spotkaniach ze Strażą Pożarną (40%). 

Uczestniczyli także w imprezach organizowanych w parafii oraz w akcjach ekologicznych 

(33,3%), w spotkaniach ze Strażą Miejską  (26,7%), wyjściach do biblioteki, na koncerty 

(20%) oraz brali udział w audycjach muzycznych (13,4%).   

Współpracę szkoły  z innymi osobami i instytucjami zauważają w następujących 

formach: udział w imprezach kulturalnych, sportowych (66,7%), angażowanie do pomocy 

przy realizacji przedsięwzięć (53,3%), wspólne organizowanie imprez,  korzystanie z wiedzy  

i doświadczeń  (lekcje muzealne, pozyskiwanie sponsorów (46,7%), udział w akcjach 

charytatywnych (40% ), współdziałanie w ramach rozwoju społecznego i emocjonalnego 

uczniów, integrowanie środowiska lokalnego (33.3%), korzystanie z bazy lokalowej (20%), 

przekazywanie informacji o podejmowanych działaniach,  korzystanie ze sprzętu i zasobów  

(13,4%).                     

Ankietowani wśród sposobów pozyskiwania informacji o tym co ciekawego dzieje się  

w okolicy zaznaczyli: plakaty (60%), ogłoszenia, informacje na stronach internetowych 

(53,3%), wymianę informacji z innymi osobami  (46,7%),  wpisy do zeszytów do kontaktów  

z rodzicami (40%), informacje na FB, rozmowy z mieszkańcami (20%), ogłoszenia parafialne 

(13,4%) oraz e-maile (6,7%).                                                                                                         

73,3% respondentów uważa, że współpraca Ośrodka ze środowiskiem lokalnym 

wpływa na ich rozwój. Wśród osób które odpowiedziały twierdząco wszyscy uważają,  

że dzięki takiej współpracy nabywają nowe doświadczenia. 90,9% ankietowanych uznało,  

że dzięki temu mają szansę zaprezentować swoje umiejętności, a 72,7% stwierdziło,  

że  dzięki temu integrują się ze środowiskiem, rozwijają swoje umiejętności społeczne, 

rozwijają zainteresowania i zdolności, uczą się spędzać czas wolny,  mają kontakt z kulturą  

i sztuką. Natomiast 63,6% jako korzyść wskazało zwiększanie poziomu wiedzy  

i motywowanie do samorozwoju. Rozwijanie umiejętności emocjonalnych, zwiększenie wiary 

we własne możliwości oraz rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi i zwierząt 

zaznaczyło 54,5% badanych uczniów. Oprócz tego 45,4% wśród korzyści zauważa 

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz naukę postaw proekologicznych. Najmniej 

wskazań uzyskała korzyść w postaci zwiększenia sprawności fizycznej (36,6%).  



20 
 

13,4% wszystkich ankietowanych uważa, że współpraca Ośrodka ze środowiskiem lokalnym 

nie wpływa na ich rozwój – połowa z nich jako przyczynę podaje, „że jest nudna”, 13,4%  

nie ma zdania w tej kwestii. 

 

Wnioski: 

- współpraca ze środowiskiem lokalnym jest celowa; 

-współpraca ze środowiskiem lokalnym odbywa się poprzez wspólne działania z wieloma 

różnymi instytucjami i organizacjami; 

- nauczyciele w różnorodny sposób działają we współpracy ze środowiskiem lokalnym, przy 

czym 36% w ogóle nie podejmuje takich działań; 

- występują duże różnice w zakresie preferencji sposobów otrzymywania/pozyskiwania 

informacji  związanych z inicjatywami w środowisku lokalnym; 

- współpraca Ośrodka ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój placówki/uczniów; 

- współpraca ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój wychowanków na wielu 

płaszczyznach - zauważalny jest niski procent wskazań rodziców na integrację ze 

środowiskiem lokalnym; 

- w opiniach respondentów nie ma zgodności czy Ośrodek podejmuje inicjatywy na rzecz 

środowiska lokalnego i czy środowisko lokalne korzysta z zasobów Ośrodka, natomiast  

dyrektor deklaruje , że takie działania są prowadzone; 

- współpraca Ośrodka ze środowiskiem wpływa na rozwój tego środowiska, jednak w ocenie 

rodziców i nauczycieli w odmienne sposoby –pełna zgodność między nimi jest co do tego, 

że współpraca ta kształci i edukuje; 

 - ocena poziomu współpracy Ośrodka ze środowiskiem lokalnym została dokonana przez 

nauczycieli głównie na poziomie wystarczającym, a przez rodziców bardzo dobrym. 
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Z jakimi instytucjami i organizacjami działającymi  

w środowisku lokalnym współpracują nauczyciele? 

 

Czy współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi  

w środowisku lokalnym jest celowa? 

 

Działania nauczycieli we współpracy ze środowiskiem lokalnym. 
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Sposób pozyskiwania przez nauczycieli  informacji skierowanych do uczniów  

na temat środowiska lokalnego i sposób otrzymywania takich informacji przez rodziców i uczniów. 

 

Czy współpraca Ośrodka ze środowiskiem lokalnym wpływa 

 na rozwój placówki/uczniów? 

 

Sposób w jaki współpraca ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój placówki. 
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Sposób w jaki współpraca ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój wychowanków. 

 

Czy Ośrodek podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego  

i czy środowisko lokalne korzysta z zasobów Ośrodka? 

 

Sposób w jaki Ośrodek podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego  

oraz w jaki sposób środowisko lokalne korzysta z zasobów Ośrodka. 

 

Czy współpraca Ośrodka ze środowiskiem wpływa na rozwój tego środowiska? 
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Sposób w jaki współpraca Ośrodka ze środowiskiem lokalnym 

 wpływa na rozwój tego środowiska.  

 

Sposób upowszechniania przez Ośrodek  informacji  

skierowanych do środowiska lokalnego. 

 

Ocena poziomu współpracy Ośrodka ze środowiskiem lokalnym. 

 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

nauczyciele

rodzice

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

nauczyciele

rodzice

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

nauczyciele

rodzice


