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SPIS TREŚCI:
Wymaganie 3.1: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz
wzajemnego rozwoju.

I Projekt ewaluacji wewnętrznej
1. Kryteria.
2. Cel.
3. Pytania kluczowe.
4. Narzędzia.
5. Próba badawcza.

II Organizacja ewaluacji
1. Harmonogram prac.
2. Źródła informacji.
3. Metody i narzędzia badawcze.
4. Akty prawne.
5. Osoby zaangażowane w realizację badań.
III Opracowanie badań ankietowych
1. Podsumowanie ankiet ewaluacyjnych dla rodziców.
2. Podsumowanie ankiet ewaluacyjnych dla nauczycieli.
3. Podsumowanie ankiet ewaluacyjnych dla uczniów.
IV Rezultaty ewaluacji wewnętrznej
1. Mocne i słabe strony:
 Rodzice
 Nauczyciele
 Uczniowie
2. Zalecenia i rekomendacje.
3. Sposoby upowszechnienia raportu.
V Załączniki
1. Ankieta ewaluacyjna dla rodziców.
2. Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli.
3. Ankieta ewaluacyjna dla uczniów.
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I Projekt ewaluacji wewnętrznej
1. KRYTERIA:
● Szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.
● Szkoła podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska.
● W działaniach szkoły są uwzględniane potrzeby środowiska.
● Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami w środowisku wpływa na rozwój
uczniów.
2. CEL:
● Propagowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.
● Podniesienie poziomu edukacyjnego uczniów.
3. PYTANIA KLUCZOWE:
● Z jakimi instytucjami współpracuje szkoła?
● Jakie działania podejmuje szkoła na rzecz środowiska?
● Jakie są oczekiwania i możliwości środowiska?
● W jaki sposób szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości środowiska?
● Jakie jest zaangażowanie uczniów na rzecz środowiska?
● Jakie jest zaangażowanie nauczycieli?
4. NARZĘDZIA:
● Ankieta
5. PRÓBA BADAWCZA:
● Rodzice
● Nauczyciele
● Uczniowie

II Organizacja ewaluacji
1. HARMONOGRAM EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ:
● Określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych, wskazania metod
i próby badawczej – styczeń 2016r.
● Rozpracowanie metod badawczych – luty 2016r.
● Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji – kwiecień, maj 2016r.
● Analiza zebranych informacji – maj 2016r.
● Wyciąganie wniosków w postaci mocnych i słabych stron – czerwiec 2016r.
● Pisanie raportu – czerwiec 2016r.
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2. ŹRÓDŁA INFORMACJI:
● nauczyciele
● rodzice
● uczniowie
3. METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE:
Badania sondażowe:
● badanie ankietowe
4. AKTY PRAWNE REGULUJĄCE WSPÓŁPRACĘ SZKOŁY Z INSTYTUCJAMI
LOKALNYMI:
● Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
● Statut Zespołu Szkół Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie.
● Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki.
● Rozporządzenie MENiS w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno – pedagogicznej z dnia 30 kwietnia 2013r.
5. OSOBY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ BADAŃ:
● Brudnowska Mariola – nauczyciel języka polskiego
● Misiak Anna – nauczyciel języka polskiego
● Pawłowski Jan – nauczyciel geografii
● Szkutnik Agnieszka – nauczyciel języka angielskiego
● Rząd Kamil – nauczyciel matematyki

III Opracowanie badań ankietowych
Celem ankiet ewaluacyjnych było uzyskanie informacji służących poprawie procesu
wykorzystywania zasobów środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju oraz
zebranie i przetworzenie informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań
szkoły.
1. PODSUMOWANIE ANKIET EWALUACYJNYCH DLA RODZICÓW
 Ankietę przeprowadzono wśród rodziców uczniów klas I (4 klasy) i II (5 klas).
 Ankietę wypełniło 147 rodziców (tj. 56% ogółu rodziców uczniów).
 Rodzice udzielili odpowiedzi na 6 pytań ankietowych.

Analiza szczegółowa przedstawia się następująco:
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Pytanie 1. Czy według Państwa szkoła podejmuje działania na rzecz środowiska
lokalnego?
A. Tak 81 osób (55%)
B. Nie 1 osoba (0,7%)
C. Nie wiem 65 osób (44%)
Pytanie 1

Nie wiem
44%

Tak
Nie

Tak
55%

Nie wiem

Nie
1%

Jeżeli tak, proszę określić źródła pozyskiwania tych informacji.
a) od własnego dziecka 73 osoby (50%)
b) od wychowawcy klasy 26 osób (18%)
c) od innych nauczycieli brak odpowiedzi
d) z tablicy informacyjnej zamieszczonej w szkole 5 osób (4%)
e) ze strony internetowej szkoły 18 osób (12%)
f) inne: brak odpowiedzi
Pytanie 1-2
od własnego dziecka
15%

0%
od wychowawcy klasy

4%
0%

21%

od innych nauczycieli
z tablicy informacyjnej w
szkole

60%

ze strony internetowej
inne

Pytanie 2. Proszę podać przykłady takich działań w bieżącym lub poprzednim
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roku szkolnym.
Ankietowani rodzice wymieniali:
a) akcje ekologiczne: „Sprzątanie Świata”;
b) akcje wolontaryjne: „Szlachetna Paczka” dla ubogiej rodziny, Świąteczna Paczka
do Domu Dziecka w Łabuniach, udział w WOŚP, udział w akcji „Pomóż Dzieciom
Przetrwać Zimę”, udział w akcji „Góra Grosza”, zbiórka nakrętek dla dzieci obłożnie
chorych, zbiórka żywności i darów w ramach akcji „Wokół Wielkanocnej Nadziei”;
c) współpraca z ośrodkami zdrowia: Świąteczna Paczka dla Oddziału Dziecięcego
SPZOZ Hrubieszów, współpraca z ośrodkami zdrowia w Dziekanowie
i Hrubieszowie, akcje prozdrowotne o przeciwdziałaniu narkotykom i dopalaczom
(pogadanka z pedagogiem i panią pielęgniarką), Mikołajki dla dzieci ze szpitala
w Hrubieszowie, Dzień Profilaktyki;
d) współpraca z ośrodkami kultury/ placówkami edukacyjnymi/ organizacjami:
współpraca z Biblioteką Miejską w Hrubieszowie, współpraca z Biblioteką
Pedagogiczną, lekcje muzealne w Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica, współpraca
z HDK, przygotowanie uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej
w Starostwie, współpraca z PCK;
e) inne: wycieczka do Sądu Rejonowego w Hrubieszowie, wycieczka do Zakładu
Karnego, IV i V Powiatowy Rajd Rowerowy na Orientację.
Pytanie 3. W jaki sposób dzieli się Pan/Pani opiniami na temat procesów
edukacyjnych zachodzących w szkole?
A. na zebraniach 129 osób (88%)
B. poprzez rozmowy telefoniczne 15 osób (10%)
C. poprzez rozmowy indywidualne z nauczycielem 28 osób (19%)

Pytanie 3
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

88%

19%

10%
na zebraniach

poprzez rozmowy
telefoniczne

6

poprzez rozmowy
indywidualne z
nauczycielem

Pytanie 4. Czy współpraca szkoły z różnymi instytucjami spełnia Państwa
oczekiwania?
A. Tak 92 osoby (62%)
B. Nie 3 osoby (2%)
C. Nie mam zdania 43 osoby (30%)
9 osób nie udzieliło odpowiedzi (6%)
Pytanie 4
Nie udzieliło
odpowiedzi
6%
Nie mam
zdania
29%
Nie
2%

Tak
Nie
Nie mam zdania

Tak
63%

Nie udzieliło odpowiedzi

Pytanie 5. Czy zdaniem Państwa podejmowane przez szkołę działania na rzecz
środowiska lokalnego rozwijają w uczniach postawy prospołeczne?
A. Tak 95 osób (64%)
B. Nie 5 osób (3%)
C. Nie mam zdania 39 osób (27%)
8 osób nie udzieliło odpowiedzi (6%)
Pytanie 5
Nie udzieliło
odpowiedzi
5%
Nie mam
zdania
27%
Nie
3%

Tak
Nie
Nie mam zdania

Tak
65%

Nie udzieliło odpowiedzi

Pytanie 6. Proszę podać propozycje współpracy szkoły ze środowiskiem
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lokalnym w przyszłych latach.
Ankietowani rodzice zaproponowali w przyszłych latach:
 działalność klubów sportowych;
 organizacja festynu rodzinnego;
 zbiórka makulatury;
 wycieczka do Straży Pożarnej;
 działania na rzecz ochrony środowiska;
 zapoznanie z pracą urzędów działających w mieście (Urząd Skarbowy,
Urząd Miasta);
 kontynuacja dotychczasowych akcji.

2. PODSUMOWANIE ANKIET EWALUACYJNYCH DLA NAUCZYCIELI
 Ankietę przeprowadzono wśród nauczycieli klas I – III.
 Ankietę wypełniło 24 nauczycieli (tj. 59% ogółu nauczycieli).
 Nauczyciele udzielili odpowiedzi na 8 pytań ankietowych.

Analiza szczegółowa przedstawia się następująco:
Pytanie 1. Czy szkoła ma włączone do swojego kalendarza roku szkolnego
wydarzenia, imprezy i uroczystości z życia kulturalnego społeczności lokalnej?
A. Tak 24 osoby (100%)
B. Nie brak odpowiedzi
C. Nie wiem brak odpowiedzi
Pytanie 1
Nie
0%
Nie wiem
0%
Tak
Nie
Nie wiem
Tak
100%

Jeżeli tak, proszę wymienić te uroczystości, wydarzenia, imprezy i krótko je
opisać.
Ankietowani nauczyciele wymieniali:
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 współpraca z HDK – udział w spektaklach i projektach filmowych;
 udział pocztu sztandarowego w różnych uroczystościach lokalnych, w tym






























w uroczystościach państwowych (np. 1 września, 11 listopada, 3 maja);
prezentacja oferty edukacyjnej w „Targach Edukacji i Pracy” zorganizowane
przez Młodzieżowe Centrum Kariery, Powiatowy Urząd Pracy oraz Centrum
Edukacji i Pracy Młodzieży w Zamościu;
udział w Powiatowych i Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy
szkolnych drużyn sanitarnych;
Powiatowy Rajd Rowerowy na Orientację z okazji Dnia Dziecka;
Diecezjalna Debata Walentynkowa;
udział w akcjach ekologicznych „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, sadzenie
drzew;
organizacja spotkań na temat zdrowego stylu życia z pracownikiem SP ZOZ
Hrubieszów;
różnorodne zawody i rozgrywki sportowe (np. Memoriał im. Włodzimierza
Szadowskiego, Diecezjalny Turniej Piłki Siatkowej i Tenisa Stołowego,
zawody rejonowe w lidze LA, rejonowe zawody w sztafetowych biegach
przełajowych w Tomaszowie Lubelskim);
udział w akcjach charytatywnych (np. „Szlachetna Paczka”, „Wokół
Wielkanocnej Nadziei”, Mikołajki na Oddziale Dziecięcym SP ZOZ
Hrubieszów, ogólnopolskie akcje charytatywne „Pomóż Dzieciom Przetrwać
Zimę”, „Góra Grosza”, WOŚP);
udział młodzieży w Młodzieżowej Radzie Miasta;
udział w powiatowym programie profilaktycznym „Bezpieczna Szkoła –
Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” organizowanym przez Komendę
Powiatową Policji i Miejską Bibliotekę Publiczną;
lekcje muzealne i zwiedzanie Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica;
zwiedzanie obiektów historycznych (np. cerkiew);
współpraca z Biblioteką Pedagogiczną i Miejską Bibliotekę Publiczną;
współpraca z WSZiA w Zamościu – spotkanie z prof. hab. W. Orłowskim
konstytucjonalistą;
współpraca z Sanepidem;
współpraca z HOSiRem;
udział w akcjach krwiodawstwa i spotkaniach informacyjno – edukacyjnych
prowadzonych przez pracownicę Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa;
spotkania z policjantem Komendy Powiatowej Policji;
zgłoszenie do Rejestru Dawców Szpiku;
uczestnictwo w konkursach regionalnych i spotkaniach autorskich
propagujących twórców literatury;
warsztaty z psychologami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
zajęcia z instruktorką Fitness;
współpraca z Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Łabuniach;
pokazy doświadczeń fizycznych i chemicznych dla dzieci z Miejskiego
Przedszkola nr 1;
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 współpraca z Sądem Rejonowym i Zakładem Karnym;
 Rajd Pieszy po Roztoczu Południowym;
 uczestnictwo w konkursie organizowanym przez PWSZ im. Szymona

Szymonowica w Zamościu;
 uczestnictwo w XIII edycji Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości
(współpraca ze Strażą Graniczną);
 organizacja Dnia Otwartego ZS nr 3 w Hrubieszowie.
Pytanie 2. Czy szkoła aktywnie włącza się w życie kulturalne i społeczne lokalnej
społeczności?
A. Tak 20 osób (83%)
B. Nie 3 osoby (13%)
C. Nie wiem 1 osoba (4%)
Pytanie 2
Nie wiem
4%
Nie
13%
Tak
Nie
Nie wiem
Tak
83%

Pytanie 3. Czy uczniowie prezentują swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym?
A. Tak 23 osoby (96%)
B. Nie brak odpowiedzi
1 osoba nie udzieliła odpowiedzi (4%)
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Pytanie 3
Nie udzieliła
odpowiedzi
4%
Nie
0%

Tak
Nie
Nie udzieliła odpowiedzi
Tak
96%

Jeżeli tak, proszę wymienić, jakie osiągnięcia uczniowie prezentują
w środowisku?
Ankietowani nauczyciele wymieniali:
 wystawy prac plastycznych w HDK;
 udział w koncertach organizowanych przez HDK;
 współpraca z grupą teatralną HDK;
 udział w zawodach i rozgrywkach sportowych (Hrubieszowska Liga
Koszykówki, Drużyna Piłki Nożnej „Kryształ Werbkowice”);
 udział w konkursie udzielania pierwszej pomocy;
 prezentacja osiągnięć wokalnych uczniów w Wojewódzkim Konkursie
Piosenki Anglojęzycznej w Chełmie oraz w zespole „Lechici”;
 udział w konkursie fotograficznym „Barwy Natury”;
 udział w Konkursie Wiedzy o Zdrowiu;
 turnieje promujące zdrowy styl życia;
 organizacja Szkolnych Dni Profilaktyki Zdrowia i Sportu;
 praca w wolontariacie, np. ŚDM, KSM „Żywe Kamienie”.
Pytanie 4. Jakie działania dydaktyczne, wychowawcze lub organizacyjne
prowadził/-a Pan/Pani we współpracy ze środowiskiem lokalnym w bieżącym
lub poprzednim roku szkolnym?
A. organizacja wyjazdów szkolnych 14 osób (58%)
B. zakup pomocy dla szkoły 1 osoba (4%)
C. organizacja zajęć pozalekcyjnych 10 osób (42%)
D. organizacja zajęć profilaktycznych 6 osób (25%)
E. imprezy środowiskowe 7 osób (29%)
F. pomoc socjalna 10 osób (42%)
G. projekty edukacyjne 2 osoby (8%)
H. inne: udział w obchodach rocznicowych 11 listopada, organizacja Studniówki,
porady psychologiczno – zawodowe, konkurs czytelniczy we współpracy
11

z BP w Zamościu „Booktalking, czyli gawęda o książce”, konkurs czytelniczy dla
młodzieży gimnazjalnej, zawody sportowe, Diecezjalny Konkurs „Wierność bł.
Karoliny Kózki”, spotkanie z Misjonarzem, „Maraton Maturzysty”.
Pytanie 4
30%

28%

25%

20%

20%

20%
15%

12%

14%

10%
5%

4%

2%

0%

inne

projekty
edukacyjne

pomoc socjalna

imprezy
środowiskowe

organizacja
zajęć
profilaktycznych

organizacja
zajęć
pozalekcyjnych

zakup pomocy
dla szkoły

organizacja
wyjazdów
szkolnych

0%

Proszę podać/ scharakteryzować te działania (np. pomoc socjalna jakiego typu?
jakie projekty edukacyjne?)
Ankietowani nauczyciele wymieniali:
 kierowanie uczniów we współpracy ze szkolnym pedagogiem na badanie
dysfunkcji w zakresie ortografii, grafii i dysleksji;
 organizacja wycieczek przedmiotowych i wycieczek propagujących kulturę
regionu (np. Muzeum Wsi Lubelskiej);
 współpraca z PCPR, MOPS i GOPS – pisanie opinii o wychowankach oraz
pomoc w uzyskaniu stypendiów socjalnych;
 organizowanie warsztatów i konsultacji dla maturzystów;
 pomoc socjalna dla Hospicjum „Santa Galla” w Łabuńkach – zbiórka nakrętek,
kwesta, sprzedaż gadżetów;
 udział w treningach mentalnych „Jak radzić sobie ze stresem – jak być
szczęśliwym?”;
 spotkanie z dietetykiem i pracownikiem SP ZOZ Hrubieszów w ramach
promocji zdrowego stylu życia;
 wycieczka do osady Gotów w Masłomęczu;
 realizacja ścieżki ekologicznej w Witkowie;
 udział w zawodach sportowych;
 organizacja spływów kajakowych i wyjazdów na narty;
 kierowanie akcją pomocy zwierzętom „Zbieraj kartridże – ratuj konie”;
 „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” – Caritas;
 akcja „Bilet dla Brata” na ŚDM;
 współorganizowanie Diecezjalnej Debaty Walentynkowej;
 organizowanie różnorodnych akcji profilaktycznych i działań charytatywnych.
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Pytanie 5. Z jakimi podmiotami współpracuje/współpracował/-a Pan/Pani
w bieżącym lub poprzednim roku szkolnym jako nauczyciel naszej szkoły?
Proszę dokładnie określić wybrane odpowiedzi.
A. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Hrubieszowie (8 osób);
B. Komenda Powiatowa Policji (2 osoby);
C. placówki ochrony zdrowia: SP ZOZ Hrubieszów (3 osoby), PCK – udział
w XXIV Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK, okręgowy oddział
PCK (2 osoby), Poradnia Zdrowia Psychicznego (1 osoba), Sanepid (2 osoby);
D. dom kultury/ ośrodek kultury: HDK (9 osób), Muzeum im. Ks. Stanisława
Staszica (3 osoby);
E. biblioteki: Biblioteka Pedagogiczna w Hrubieszowie (13 osób), Miejska
Biblioteka Publiczna (2 osoby), Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora
Zina w Hrubieszowie (1 osoba);
F.
szkoły/ inne placówki edukacyjne: WSZiA (1 osoba), Zespół Szkół
nr 1 w Hrubieszowie – współpraca w organizacji „Szlachetnej Paczki” (2 osoby),
Zespół Szkół nr 4 w Hrubieszowie (1 osoba), Zespół Szkół w Horodle (1 osoba),
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łabuniach (2 osoby), HOSiR (1 osoba);
G. organizacje pozarządowe: WOŚP (1 osoba), Stowarzyszenie „Dla Szkoły”
(2 osoby), MKS Unia Hrubieszów (1 osoba);
H. rodzice (17 osób);
I. inne instytucje samorządowe: Samorząd Miejski – działalność w Młodzieżowej
Radzie Miasta (1 osoba), Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie (2 osoby), MOPS
(2 osoby), GOPS (1 osoba), Miejski Urząd Miasta – Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1 osoba);
J. inne: Hospicjum „Santa Galla” w Łabuńkach (1 osoba), Zakład Karny (3 osoby),
Jednostka Wojskowa (2 osoby), Sąd Rejonowy w Hrubieszowie – Wydział Rodzinny
i Nieletnich (2 osoby), Straż Miejska (1 osoba), Straż Pożarna (1 osoba), Straż
Graniczna (1 osoba), Klub Gaja „Fundacja Nasza Ziemia” (1 osoba), Nadleśnictwo
w Mirczu (1 osoba).
Pytanie 5
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9

7

inne
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Pytanie 6. Czy uważa Pan/Pani, że współpraca naszej szkoły z organizacjami
działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój uczniów?
A. Tak 24 osoby (100%)
B. Nie brak odpowiedzi
Pytanie 6

Nie
0%

Tak
Nie

Tak
100%

Jeżeli tak, proszę podać jak objawia się korzystny wpływ współpracy szkoły
z organizacjami działającymi w środowisku na rozwój uczniów naszej szkoły.
Ankietowani nauczyciele wymieniali:
 odkrywanie talentów i rozwijanie swoich zainteresowań poprzez prezentację
umiejętności na rożnych płaszczyznach;
 rozwój własnej kreatywności i współodpowiedzialność za rozwój miasta;
 właściwa samoocena, poczucie własnej wartości;
 dokonywanie właściwych wyborów życiowych;
 rozwój odpowiedzialności i umiejętności prospołecznych;
 radzenie sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami;
 rozwój umiejętności asertywnych;
 uczeń czuje się bezpieczny;
 podnoszenie świadomości uczniów o szkodliwości działania substancji
psychoaktywnych;
 zaangażowanie uczniów w działalność charytatywną;
 satysfakcja z niesienia pomocy innym;
 uwrażliwianie uczniów na ludzką krzywdę i potrzeby wykluczonych;
 właściwe postrzeganie rzeczywistości;
 wymiana doświadczeń;
 młodzież korzysta z dóbr kultury;
 współpraca uczy postaw patriotycznych;
 współpraca uczy wspólnoty z lokalną społecznością;
 rozwijanie wartości moralnych;
 rozwijanie zainteresowania kulturą regionu;
 zdobywanie uznania innych osób;
 ciekawy sposób spędzenia wolnego czasu;
 umiejętność pracy na rzecz środowiska;
 umiejętność współpracy w grupie;
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rozwój samodzielności;
otwarcie na potrzeby środowiska lokalnego;
rozwój intelektualny i fizyczny ucznia;
poznawanie różnych miejsc i ludzi;
promocja szkoły.

Pytanie 7. Czy współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami przynosi
wymierne korzyści placówce?
A. Tak 22 osoby (92%)
B. Nie brak odpowiedzi
2 osoby nie udzieliły odpowiedzi (8%)
Pytanie 7
Nie udzieliło
odpowiedzi
8%
Nie
0%

Tak
Nie
Nie udzieliło odpowiedzi
Tak
92%

Jeżeli tak, jakiego typu to korzyści?
a) poprawa bezpieczeństwa w szkole 16 osób (67%);
b) poprawa wyników nauczania, jakości kształcenia i zachowania uczniów 13 osób
(54%);
c) uwrażliwianie uczniów na problemy społeczne 20 osób (83%);
d) poszerzenie oferty edukacyjno – wychowawczej szkoły i promocja szkoły
17 osób (71%);
e) współpraca z lokalnymi instytucjami pomaga lepiej spełniać zadania jakie szkoła
realizuje 14 osób (58%);
f) szkoła cieszy się dobrą opinią w środowisku 15 osób (62%);
g) inne: integracja środowiska lokalnego, tworzenie przyjaznego klimatu
i perspektyw pozostania w mieście, rozwój osobowościowy społeczności szkolnej.
1 osoba uważa, że współpracy jest stosunkowo mało.
1 osoba uważa, że zbyt niska jest aktywność uczniów na forum miasta.
Pytanie 8. Proszę podać własne propozycje współpracy z podmiotami
środowiskowymi w przyszłych latach.
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Ankietowani nauczyciele wymieniali:
 kontynuacja akcji charytatywnych;
 współpraca z instytucjami samorządowymi;
 promocja młodzieży uzdolnionej w środowisku lokalnym;
 korzystanie w większym zakresie z ofert instytucji kulturalnych;
 ściślejsza współpraca ze stronami internetowymi działającymi w mieście celem
promocji szkoły;
 zorganizowanie we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną akcji zbierania
lektur polskich autorów i przekazanie ich polskiej szkole poza naszymi
granicami (np. na Ukrainę);
 kontynuacja akcji Dzień Otwarty w szkole i działalności profilaktycznych (np.
propagowanie trzeźwości wśród młodzieży);
 większy udział uczniów w imprezach kulturalnych organizowanych w mieście
celem promocji szkoły;
 zdynamizowanie współpracy szkoły z zakładami pracy działającymi
w mieście;
 próba realizacji małych projektów ekologicznych i turystycznych;
 zacieśnienie współpracy z Radą Miasta;
 podtrzymywanie dotychczasowych form aktywności;
 organizacja biegu Żołnierzy Wyklętych;
 organizacja VIII Powiatowego Spływu Kajakowego;
 współpraca z Domem Dziecka w Łabuniach;
 współpraca z Katolickim Radiem Zamość i Katolickim Stowarzyszeniem
Młodzieży Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej.
12 osób nie udzieliło odpowiedzi (50%)

3. PODSUMOWANIE ANKIET EWALUACYJNYCH DLA UCZNIÓW
 Ankietę przeprowadzono wśród uczniów klas I (4 klasy) i II (5 klas).
 Ankietę wypełniło 208 uczniów (tj. 79% ogółu uczniów).
 Uczniowie udzielili odpowiedzi na 7 pytań ankietowych.

Analiza szczegółowa przedstawia się następująco:
Pytanie 1. Czy Twoim zdaniem nasza szkoła aktywnie włącza się w życie
kulturalne i społeczne środowiska lokalnego?
A. Tak 103 osoby (50%)
B. Nie 51 osób (24%)
C. Nie wiem 54 osoby (26%)
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Pytanie 1

Nie wiem
26%
Tak

Tak
49%

Nie
Nie wiem

Nie
25%

Pytanie 2. Z jakimi podmiotami, Twoim zdaniem, współpracuje nasza szkoła?
A. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 105 osób (51%);
B. Policja 104 osoby (50%);
C. placówki ochrony zdrowia: SP ZOZ Hrubieszów, Przychodnia Rejonowa
29 osób (14%);
D. dom kultury/ ośrodek kultury: HDK 68 osób (33%);
E. biblioteki: Miejska Biblioteka Publiczna, Biblioteka Pedagogiczna
40 osób (19%);
F. szkoły/ inne placówki edukacyjne: ZS nr 1, ZS nr 2, ZSM nr 2, Gimnazjum
w Moniatyczach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Zamość 57 osób (27%);
G. stowarzyszenia/ kluby sportowe: MKS Unia Hrubieszów, HOSiR, „Huragan”
Hrubieszów 27 osób (13%);
H. lokalne media 37 osób (18%);
I. rodzice 114 osób (55%);
J. inne instytucje samorządowe: Burmistrz Hrubieszowa, Urząd Miasta,
Młodzieżowa Rada Miasta 10 osób (5%);
K. inne: Kościół, PCK, „Szlachetna Paczka”, KSM, „OAZA”, „Żywe Kamienie”,
Zakład Karny, Cerkiew Prawosławna, Dom Dziecka w Łabuniach 19 osób (9%).
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Pytanie 2
60%

51%

55%

50%

50%
33%

40%
30%
14%

20%

27%
19%

13%

18%
9%

inne

rodzice

lokalne media

stowarzyszenia/kluby
sportowe

szkoły/ inne placówki
edukacyjne

biblioteki

dom kultury/ ośrodek
kultury

placówki ochrony
zdrowia

Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna
Komenda Powiatowa
Policji

0%

inne instytucje
samorządowe

5%

10%

Pytanie 3. W jakich formach współpracy naszej szkoły ze środowiskiem
lokalnym uczestniczyłeś/-aś?
A. imprezy sportowe, turystyczne i rekreacyjne 140 osób (67%)
B. akcje charytatywne 54 osoby (26%)
C. imprezy kulturalne 56 osób (27%)
D. projekty edukacyjne 56 osób (27%)
E. uroczystości patriotyczne 108 osób (52%)
F. inne: konkursy międzyszkolne, Debata Walentynkowa, wyjścia do HDK,
wycieczki lokalne, „Targi Edukacji i Pracy”, współpraca z Młodzieżową Radą Miasta
11 osób (5%)
Pytanie 3
67%
52%
26%

27%

27%

inne

uroczystości
patriotyczne

projekty
edukacyjne

imprezy
kulturalne

akcje
charytatywne

5%
imprezy
sportowe,
turystyczne i
rekreacyjne

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Pytanie 4. Czy współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi
w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na Twój rozwój?
A. Tak 70 osób (34%)
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B. Nie 43 osoby (21%)
C. Nie wiem 95 osób (45%)
Pytanie 4

Tak
34%

Nie wiem
45%

Tak
Nie
Nie wiem

Nie
21%

Jeżeli tak, podaj jaki to wpływ.
Ankietowani uczniowie wymieniali:
 rozwój osobisty i społeczny;
 poszerzenie wiedzy o świecie i horyzontów myślowych;
 aktywizacja uczniów;
 kreatywność;
 rozwój zainteresowań.
Pytanie 5. Czy współpraca szkoły z różnymi instytucjami umożliwia Ci
prezentację swoich osiągnięć?
A. Tak 69 osób (33%)
B. Nie 50 osób (24%)
C. Nie mam zdania 89 osób (43%)
Pytanie 5

Nie
24%

Nie mam
zdania
43%

Tak
Nie
Nie mam zdania

Tak
33%
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Pytanie 6. Czy masz własne pomysły na współpracę ze środowiskiem lokalnym?
A. Tak 27 osób (13%)
B. Nie 176 osób (85%)
5 osób nie udzieliło odpowiedzi (2%)
Pytanie 6

Nie udzieliło
odpowiedzi
2%

Tak
13%
Tak
Nie
Nie udzieliło odpowiedzi

Nie
85%

Jeżeli tak, podaj własne propozycje.
Ankietowani uczniowie wymieniali:
 organizowanie spotkań ze znanymi i ciekawymi osobami związanymi
z Hrubieszowem i jego okolicami;
 spotkania z przedstawicielami różnych instytucji np. reprezentujących
środowisko medyczne;
 udział w wykładach na tematy związane z chorobami cywilizacyjnymi
i używkami;
 współpraca z HDK (wyjścia na ciekawe spektakle i seanse filmowe);
 współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną;
 włączanie się w akcje kulturalne HDK i MBP (współorganizowanie imprez
kulturalnych);
 organizowanie imprez integracyjnych dla młodzieży z różnych szkół;
 turnieje sportowe;
 występy artystyczne młodzieży np. koncerty, przedstawienia teatralne,
wskrzeszenie teatru szkolnego;
 imprezy na świeżym powietrzu (w plenerze);
 konkursy plastyczne, fotograficzne, filmowe;
 wystawy prac uczniów;
 koncerty charytatywne;
 współpraca z Miejskim Klubem Sportowym „Unia” Hrubieszów;
 spływy kajakiem po Bugu;
 wycieczki krajoznawcze;
 Debata Oksfordzka;
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 „wyjazdy leśne” pod opieką nadleśnictwa.

Pytanie 7. Dlaczego zdecydowałeś/-aś się być uczniem naszej szkoły?
Ankietowani uczniowie wymieniali:
 wysoki poziom nauczania;
 szerokie grono znajomych;
 dobre opinie o szkole;
 dobre rozszerzenia;
 miła atmosfera w szkole;
 odpowiednia lokalizacja;
 najlepsza szkoła;
 wykwalifikowane grono pedagogiczne;
 niewielki wybór spośród szkół;
 niechęć do innych szkół;
 szkoła zapewnia rozwój;
 dobra infrastruktura, hala sportowa, kanapy;
 chęć zdania matury;
 zmiana środowiska;
 współpraca z instytucjami;
 ponieważ w tej szkole nie ma gimnazjum;
 mama kazała;
 przypadek;
 nie wiem.

IV Rezultaty ewaluacji wewnętrznej
W wyniku przeprowadzonej ewaluacji można stwierdzić, że:
Szkoła współpracuje z rożnymi instytucjami i organizacjami działającymi
w środowisku lokalnym. Nawiązane kontakty wynikają z realizacji programu
wychowawczego, profilaktyki i różnych programów realizowanych w trakcie roku
szkolnego.
Podjęta współpraca z w/w instytucjami i organizacjami ma wpływ na warunki pracy
uczniów, ich wychowanie i rozwój edukacyjny.
Prowadzone działania uwzględniają możliwości oraz potrzeby środowiska i służą
jego rozwojowi.
Podejmowane przez szkołę inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego oraz
współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w tym środowisku wpływają
na poprawę wizerunku szkoły, usprawnienie jej pracy, a także uwrażliwiają
i uspołeczniają młodzież.

1. MOCNE I SŁABE STRONY
21

WNIOSKI Z ANKIET EWALUACYJNYCH DLA RODZICÓW
MOCNE STRONY:
 Wiedzę na temat tego, czy szkoła podejmuje działania na rzecz środowiska
lokalnego rodzice pozyskują głównie z dwóch źródeł: od własnego dziecka
(50%) i od wychowawców klas (18%).
 55% ankietowanych rodziców wie, że szkoła podejmuje działania na rzecz

środowiska lokalnego i nawiązuje współpracę z tym środowiskiem.
 Głównym źródłem informacji na temat procesów edukacyjnych zachodzących

w szkole są dla rodziców zebrania klasowe (88%) oraz rozmowy indywidualne
z wychowawcą.
 Rodzice podają różnorodne przykłady działań, które podejmuje szkoła

w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym: akcje ekologiczne, akcje
wolontaryjne, współpraca z ośrodkami zdrowia, ośrodkami kultury,
placówkami edukacyjnymi i organizacjami oraz innymi instytucjami.
 Według

62% ankietowanych rodziców współpraca szkoły z różnymi
instytucjami spełnia ich oczekiwania.

 64% badanych rodziców uważa, że podejmowane przez szkołę działania na
rzecz środowiska rozwijają w uczniach postawy prospołeczne i należy je
kontynuować w przyszłych latach.
SŁABE STRONY:
 Tylko 12% ankietowanych rodziców czerpie informacje na temat działań
szkoły na rzecz środowiska lokalnego ze szkolnej strony internetowej, a tylko
3,5% badanych zapoznało się z tablicą informacyjną zamieszczoną w szkole.
 Pomimo wymienionych różnorodnych przykładów współpracy szkoły ze

środowiskiem lokalnym 45% rodziców nie ma wiedzy o działaniach
podejmowanych przez szkołę w ramach tej współpracy.
 Aż 30% badanych rodziców nie ma zdania na temat czy współpraca szkoły
z różnymi instytucjami spełnia ich oczekiwania.

WNIOSKI Z ANKIET EWALUACYJNYCH DLA NAUCZYCIELI
MOCNE STRONY:
 100% ankietowanych nauczycieli ma świadomość tego, że szkoła ma
włączone do swojego kalendarza roku szkolnego wydarzenia, imprezy
i uroczystości z życia kulturalnego społeczności lokalnej. Nauczyciele
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wymienili dużą ilość uroczystości, wydarzeń i imprez z życia kulturalnego
lokalnej społeczności, które są włączone do kalendarza szkolnych wydarzeń
(szczegółowy wykaz wydarzeń znajduje się w odpowiedziach do pyt. 1).
 83% nauczycieli uważa, że szkoła aktywnie włącza się w życie kulturalne
i społeczne lokalnej społeczności.
 96% nauczycieli jest zdania, że uczniowie mają możliwość zaprezentowania
swoich osiągnięć w środowisku lokalnym. Ankietowani nauczyciele
podawali:
 osiągnięcia plastyczne, muzyczne i teatralne w HDK;
 udział w zawodach i rozgrywkach sportowych (Hrubieszowska Liga
Koszykówki, Drużyna Piłki Nożnej „Kryształ Werbkowice”);
 udział w konkursie udzielania pierwszej pomocy;
 prezentacja osiągnięć wokalnych uczniów w Wojewódzkim Konkursie
Piosenki Anglojęzycznej w Chełmie oraz w zespole „Lechici”;
 udział w konkursie fotograficznym „Barwy Natury”;
 udział w konkursie Wiedzy o Zdrowiu;
 turnieje promujące zdrowy styl życia;
 organizacja Szkolnych Dni Profilaktyki Zdrowia i Sportu;
 praca w wolontariacie, np. ŚDM, KSM „Żywe Kamienie”.
 Ankietowani
nauczyciele
wymieniali
różnorodne
formy działań
dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych prowadzonych we
współpracy z podmiotami środowiska lokalnego. 58% ankietowanych
organizowało zajęcia pozalekcyjne, 42% badanych organizowało wyjazdy
szkolne, 42% ankietowanych organizowało pomoc socjalną, natomiast 29%
badanych organizowało imprezy środowiskowe (szczegółowy wykaz działań
znajduje się w odpowiedziach do pyt. 4).
 Wszyscy ankietowani nauczyciele podkreślali fakt, że współpracują z różnymi
podmiotami funkcjonującymi w środowisku lokalnym. Jako takie podmioty
podawali:
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Hrubieszowie;
 Komenda Powiatowa Policji;
 placówki ochrony zdrowia: SP ZOZ Hrubieszów, PCK – udział
w XXIV Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK, okręgowy
oddział PCK, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Sanepid;
 dom kultury/ ośrodek kultury: HDK, Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica;
 biblioteki: Biblioteka Pedagogiczna w Hrubieszowie, Miejska Biblioteka
Publiczna, Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina
Hrubieszowie;
 szkoły/ inne placówki edukacyjne: WSZiA, Zespół Szkół nr 1
w Hrubieszowie – współpraca w organizacji „Szlachetnej Paczki”, Zespół
Szkół nr 4 w Hrubieszowie, Zespół Szkół w Horodle, Ośrodek Szkolno –
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Wychowawczy w Łabuniach, HOSiR;
organizacje pozarządowe: WOŚP, Stowarzyszenie „Dla Szkoły”, MKS Unia
Hrubieszów;
rodzice;
inne instytucje samorządowe: Samorząd Miejski – działalność
w
Młodzieżowej
Radzie
Miasta,
Starostwo
Powiatowe
w Hrubieszowie, MOPS, GOPS, Miejski Urząd Miasta – Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
inne: Hospicjum „Santa Galla” w Łabuńkach, Zakład Karny, Jednostka
Wojskowa, Sąd Rejonowy w Hrubieszowie – Wydział Rodzinny i Nieletnich,
Straż Miejska, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Klub Gaja „Fundacja Nasza
Ziemia”, Nadleśnictwo w Mirczu.

 100% ankietowanych nauczycieli uważa, że współpraca szkoły
z organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój
uczniów. Nauczyciele podawali liczne przykłady tego wpływu, m.in.:
 współpraca z policją pomaga utrzymać bezpieczeństwo w szkole;
 współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną pomaga uczniom
radzić sobie z dysfunkcjami i deficytami psychologiczno – pedagogicznymi;
 współpraca w ramach wolontariatu uwrażliwia uczniów na problemy
społeczne;
 współpraca ze środowiskiem lokalnym powoduje ze strony uczniów dbałość
o kulturę regionalną i historię regionu;
 dzięki współpracy szkoły z lokalnymi instytucjami i organizacjami możliwy
jest wszechstronny rozwój uczniów;
 uczniowie biorą udział w inicjatywach środowiska lokalnego, mają poczucie
przydatności działań, które podejmują i zyskują wiarę w swoje możliwości;
 promocja placówki w środowisku lokalnym.
 Zdaniem 92% ankietowanych nauczycieli współpraca szkoły z instytucjami
i organizacjami jest satysfakcjonująca i daje jej wymierne korzyści.
 Jako korzyści wynikające ze współpracy szkoły z instytucjami i organizacjami
działającymi w środowisku większość ankietowanych nauczycieli podawała:
poprawę bezpieczeństwa w szkole, uwrażliwianie uczniów na problemy
społeczne, poszerzenie oferty edukacyjno – wychowawczej szkoły i promocja
szkoły.
 50% ankietowanych nauczycieli podaje innowacyjne propozycje współpracy
szkoły ze środowiskiem lokalnym, które można wprowadzić
w nadchodzących latach, np. zacieśnienie współpracy młodzieży różnych
szkół poprzez imprezy środowiskowe (gry uliczne, maratony filmowe,
konkursy
artystyczne),
opracowywanie
projektów
ekologicznych
i turystycznych, współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną celem zebrania
lektur polskich autorów i przekazania ich polskiej szkole poza naszymi
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granicami (np. na Ukrainę), organizacja biegu Żołnierzy Wyklętych.
SŁABE STRONY:
 41% nauczycieli nie złożyło wypełnionych ankiet ewaluacyjnych.
 Nauczyciele w niewielkim zakresie współpracują z podmiotami działającymi
w środowisku lokalnym, np. z Komendą Powiatową Policji (2 osoby),
z SP ZOZ Hrubieszów (3 osoby), z Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica
(3 osoby), z Miejską Biblioteką Publiczną (2 osoby), ze Starostwem
Powiatowym (2 osoby), z MKS Unia Hrubieszów (1 osoba), ze Strażą
Graniczną (1 osoba), z Sądem Rejonowym w Hrubieszowie – Wydział
Rodzinny i Nieletnich (2 osoby), (szczegółowy wykaz działań znajduje się
w odpowiedziach do pyt. 5).
 Niestety 50% nauczycieli nie podało własnych propozycji współpracy
z podmiotami środowiskowymi w przyszłych latach.
WNIOSKI Z ANKIET EWALUACYJNYCH DLA UCZNIÓW
MOCNE STRONY:
 50% ankietowanych uczniów ma świadomość, że szkoła aktywnie włącza się
w życie kulturalne i społeczne środowiska lokalnego.
 Uczniowie wybierają z ankiety szeroki wachlarz instytucji i podmiotów,

z którymi współpracuje szkoła. 55% badanych dostrzega współpracę szkoły
z rodzicami, 51% z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, a 50%
z Policją, ponieważ instytucje te sprawują opiekę nad młodzieżą i rodziną.
 Uczniowie uczestniczą w różnorodnych formach współpracy szkoły ze

środowiskiem. 67% angażuje się w imprezy sportowe, turystyczne
i rekreacyjne, 52% w uroczystości patriotyczne, natomiast 26% badanych
bierze udział w akcjach charytatywnych.
 Wymieniane przez uczniów propozycje współpracy ze środowiskiem są
ciekawe i warte realizacji, np. konkurs filmowy, Debata Oksfordzka, teatr
szkolny, współpraca z nadleśnictwem, organizowanie imprez integracyjnych
dla młodzieży z różnych szkół.
 Dokonując wyboru szkoły wielu uczniów kierowało się następującymi
kryteriami: dobra opinia o szkole, wysoki poziom nauczania, szerokie grono
znajomych, atrakcyjne profile nauczania oraz miła atmosfera w szkole.
SŁABE STRONY:
 W ocenie 24 % uczniów szkoła nie współpracuje ze środowiskiem, a 26 %
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badanych nie potrafi określić czy szkoła współpracuje ze środowiskiem.
 Wielu badanych ma problemy z wymianą konkretnych nazw instytucji
i podmiotów działających w środowisku lokalnym.
 46% ankietowanych uczniów nie potrafi określić czy współpraca szkoły
z instytucjami lokalnymi wpływa korzystnie na ich rozwój.
 43% ankietowanych nie ma zdania i nie potrafi odpowiedzieć na pytanie czy
szkoła umożliwia mu prezentację swoich osiągnięć.
 85% badanych nie umie podać żadnego pomysłu na współpracę ze
środowiskiem lokalnym.

2. ZALECENIA I REKOMENDACJE
ZALECENIA:
1. Zintensyfikować współpracę nauczycieli z podmiotami działającymi w środowisku
lokalnym.
2. Podjąć działania mające na celu skuteczniejsze informowanie uczniów i rodziców
o istocie i korzyściach współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym.
3. Wyjść do środowiska lokalnego z bogatszą ofertą imprez przygotowywanych przez
grono pedagogiczne i młodzież.
4. Przeprowadzać na bieżąco rozpoznanie potrzeb i oczekiwań uczniów w stosunku
do środowiska lokalnego.
5. Poprawić jakość przekazu informacji środowisku lokalnemu o szkolnych
imprezach i sukcesach uczniów.

REKOMENDACJE:
1. Uwzględniać w planach pracy wychowawców i nauczycieli poszczególnych
przedmiotów szerszy kontakt ze społecznością lokalną poprzez organizowanie
spotkań, prelekcji, wykładów i wycieczek.
2. Informować i zachęcać rodziców na zebraniach klasowych oraz podczas spotkań
indywidualnych do częstszego korzystania ze strony internetowej szkoły.
3. Włączyć do kalendarza szkoły imprezy kulturalne skierowane do społeczności
26

lokalnej oraz zaproponować grupom społeczności lokalnej udział w imprezach
i uroczystościach organizowanych przez szkołę.
4. Po rozpoznaniu potrzeb kulturowych sporządzać wykaz imprez realizowanych
w porozumieniu ze społecznością lokalną, np. spotkania z ciekawymi ludźmi,
prelekcje, pokazy filmowe.
5. Przekazywać na bieżąco lokalnym mediom społecznościowym nie wybiórczo, lecz
wszystkie informacje o imprezach organizowanych przez naszą szkołę.

3. SPOSOBY UPOWSZECHNIENIA RAPORTU
 Nauczycielom na zebraniu Rady Pedagogicznej.

V Załączniki
1. Ankieta ewaluacyjna dla rodziców.
2. Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli.
3. Ankieta ewaluacyjna dla uczniów.
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ANKIETA ANONIMOWA DLA RODZICÓW
(przeprowadzona w ramach ewaluacji wewnętrznej
„Wykorzystywanie zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju”)
Szanowni Rodzice! Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania w ankiecie, której celem jest
uzyskanie informacji, służących poprawie procesu wykorzystywania zasobów środowiska lokalnego przez
naszą placówkę. Ankieta jest anonimowa. Za jej wypełnienie dziękujemy.

1. Czy według Państwa szkoła podejmuje działania na rzecz środowiska
lokalnego?
A. Tak
B. Nie
C. Nie wiem
Jeżeli tak, proszę określić źródła pozyskiwania tych informacji.
a) od własnego dziecka
b) od wychowawcy klasy
c) od innych nauczycieli
d) z tablicy informacyjnej zamieszczonej w szkole e) ze strony internetowej szkoły
f) inne: .............................................................................................................................
2. Proszę podać przykłady takich działań w bieżącym lub poprzednim roku
szkolnym.
a) akcje ekologiczne (jakie? proszę wpisać)
….....................................................................................................................................
b) akcje wolontaryjne (jakie? proszę wpisać)
….....................................................................................................................................
c) współpraca z ośrodkami zdrowia (jakimi? proszę wpisać)
….....................................................................................................................................
d) współpraca z ośrodkami kultury/ placówkami edukacyjnymi/ organizacjami
(jakimi? proszę wpisać)
….....................................................................................................................................
e) inne (jakie? proszę wpisać)
….....................................................................................................................................
3. W jaki sposób dzieli się Pan/Pani opiniami na temat procesów edukacyjnych
zachodzących w szkole?
A. na zebraniach
B. poprzez rozmowy telefoniczne
C. poprzez rozmowy indywidualne z nauczycielem
4. Czy współpraca szkoły z różnymi instytucjami spełnia Państwa oczekiwania?
A. Tak
B. Nie
C. Nie mam zdania
5. Czy zdaniem Państwa podejmowane przez szkołę działania na rzecz
środowiska lokalnego rozwijają w uczniach postawy prospołeczne?
A. Tak
B. Nie
C. Nie mam zdania
6. Proszę podać propozycje współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym
w przyszłych latach.
….....................................................................................................................................
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ANKIETA ANONIMOWA DLA NAUCZYCIELI
(przeprowadzona w ramach ewaluacji wewnętrznej
„Wykorzystywanie zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju”)
Szanowni Nauczyciele! Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania w ankiecie, której celem
jest uzyskanie informacji, służących poprawie procesu wykorzystywania zasobów środowiska lokalnego
przez naszą placówkę. Ankieta jest anonimowa. Za jej wypełnienie dziękujemy.

1. Czy szkoła ma włączone do swojego kalendarza roku szkolnego wydarzenia,
imprezy i uroczystości z życia kulturalnego społeczności lokalnej?
A. Tak
B. Nie
C. Nie wiem
Jeżeli tak, proszę wymienić te uroczystości, wydarzenia i imprezy.
….....................................................................................................................................
2. Czy szkoła aktywnie włącza się w życie kulturalne i społeczne lokalnej
społeczności?
A. Tak
B. Nie
C. Nie wiem
3. Czy uczniowie prezentują swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym?
A. Tak
B. Nie
Jeżeli tak, jakie osiągnięcia uczniowie prezentują w środowisku?
….....................................................................................................................................
4. Jakie działania dydaktyczne, wychowawcze lub organizacyjne prowadził/-a
Pan/Pani we współpracy ze środowiskiem lokalnym w bieżącym lub poprzednim
roku szkolnym?
A. organizacja wyjazdów szkolnych
B. zakup pomocy dla szkoły
C. organizacja zajęć pozalekcyjnych
D. organizacja zajęć profilaktycznych
E. imprezy środowiskowe
F. pomoc socjalna
G. projekty edukacyjne
H. inne: ….......................................................................................................................
Proszę podać / scharakteryzować te działania (np. pomoc socjalna jakiego
typu? jakie projekty edukacyjne?)
….....................................................................................................................................
5. Z jakimi podmiotami współpracuje/współpracował/-a Pan/Pani w bieżącym
lub poprzednim roku szkolnym jako nauczyciel naszej szkoły? Proszę dokładnie
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określić wybrane odpowiedzi.
A. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
B. Policja
C. placówki ochrony zdrowia (jakie? proszę wpisać)
….....................................................................................................................................
D. dom kultury / ośrodek kultury (jaki? proszę wpisać)
….....................................................................................................................................
E. biblioteki (które? proszę wpisać)
….....................................................................................................................................
F. szkoły / inne placówki edukacyjne (jakie? proszę wpisać)
….....................................................................................................................................
G. organizacje pozarządowe (które? proszę wpisać)
….....................................................................................................................................
H. rodzice
I. inne instytucje samorządowe (jakie? proszę wpisać)
….....................................................................................................................................
J. inne (jakie? proszę wpisać)
….....................................................................................................................................
6. Czy uważa Pan/Pani, że współpraca naszej szkoły z organizacjami
działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój uczniów?
A. Tak
B. Nie
Jeżeli tak, proszę podać jak objawia się korzystny wpływ współpracy szkoły
z organizacjami działającymi w środowisku na rozwój uczniów naszej szkoły.
….....................................................................................................................................
7. Czy współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami przynosi wymierne
korzyści placówce?
A. Tak
B. Nie
Jeżeli tak, jakiego typu to korzyści?
a) poprawa bezpieczeństwa w szkole
b) poprawa wyników nauczania, jakości kształcenia i zachowania uczniów
c) uwrażliwianie uczniów na problemy społeczne
d) poszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkoły i promocja szkoły
e) współpraca z lokalnymi instytucjami pomaga lepiej spełniać zadania jakie szkoła
realizuje
f) szkoła cieszy się dobrą opinią w środowisku
g) inne: …........................................................................................................................
8. Proszę podać własne propozycje współpracy z podmiotami środowiskowymi
w przyszłych latach.
….....................................................................................................................................
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ANKIETA ANONIMOWA DLA UCZNIÓW
(przeprowadzona w ramach ewaluacji wewnętrznej
„Wykorzystywanie zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju”)
Szanowni Uczniowie! Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania w ankiecie, której celem
jest uzyskanie informacji, służących poprawie procesu wykorzystywania zasobów środowiska lokalnego
przez naszą placówkę. Ankieta jest anonimowa. Za jej wypełnienie dziękujemy.

1. Czy Twoim zdaniem nasza szkoła aktywnie włącza się w życie kulturalne
i społeczne środowiska lokalnego?
A. Tak
B. Nie
C. Nie wiem
2. Z jakimi podmiotami, Twoim zdaniem, współpracuje nasza szkoła?
A. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
B. Policja
C. placówki ochrony zdrowia (jakie? proszę wpisać)
….....................................................................................................................................
D. dom kultury/ ośrodek kultury (jaki? proszę wpisać)
….....................................................................................................................................
E. biblioteki (które? proszę wpisać)
….....................................................................................................................................
F. szkoły/ inne placówki edukacyjne (jakie? proszę wpisać)
….....................................................................................................................................
G. stowarzyszenia/ kluby sportowe (które? proszę wpisać)
….....................................................................................................................................
H. lokalne media
I. rodzice
J. inne instytucje samorządowe (jakie? proszę wpisać)
….....................................................................................................................................
K. inne (jakie? proszę wpisać)
….....................................................................................................................................
3. W jakich formach współpracy naszej szkoły ze środowiskiem lokalnym
uczestniczyłeś/-aś?
A. imprezy sportowe, turystyczne i rekreacyjne
B. akcje charytatywne
C. imprezy kulturalne
D. projekty edukacyjne
E. uroczystości patriotyczne
F. inne: …........................................................................................................................
4. Czy współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi
w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na Twój rozwój?
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A. Tak
B. Nie
C. Nie wiem
Jeżeli tak, podaj jaki to wpływ.
….....................................................................................................................................
5. Czy współpraca szkoły z różnymi instytucjami umożliwia Ci prezentację
swoich osiągnięć?
A. Tak
B. Nie
C. Nie mam zdania
6. Czy masz własne pomysły na współpracę ze środowiskiem lokalnym?
A. Tak
B. Nie
Jeżeli tak, podaj własne propozycje.
….....................................................................................................................................
7. Dlaczego zdecydowałeś/-aś się być uczniem naszej szkoły?
….....................................................................................................................................
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