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Wstęp
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu w roku szkolnym
2012/2013.
Podstawa prawna przeprowadzenia ewaluacji: Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego.
Badania w tym roku szkolnym przeprowadzili członkowie zespołu ds. ewaluacji
w składzie: A.Bąk-Pierzakowska, K.Dawid-Jędrysiak, L.Krystkiewicz, Z.Kuran,
nauczyciele przedszkola.
Raport sporządziły: Marzena Szczuko, Anna Mikołajczyk, A.Bąk-Pierzakowska.
Zespół zapoznał się z przedmiotem ewaluacji, podstawami prawnymi,
kryteriami
przeprowadzania
ewaluacji
wewnętrznej.
Opracowano
plan
i harmonogram ewaluacji w placówce, dobrano metody i próby badawcze, stworzono
narzędzia.
Badaniem ankietowym objęto uczniów, rodziców/opiekunów prawnych,
nauczycieli. W trakcie badań (ewaluacji) zastosowano zasadę triangulacji danych,
zebrano informacje pochodzące z różnych źródeł: od dyrektora ośrodka, kierownictwa
placówki, na podstawie analizy dokumentacji szkolnej. Zróżnicowanie źródeł danych
pozwoliło na zebranie wyników o dużej wiarygodności. Na podstawie zebranych
danych sporządzono raport.

Obszary ewaluacji:
I.

Procesy zachodzące w szkole lub placówce.
Przedmiot ewaluacji tego obszaru, to:
Frekwencja uczniów na zajęciach lekcyjnych.
W związku z niskimi wynikami frekwencji w klasach szkoły podstawowej,
gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim, na zakończenie roku szkolnego 2011/2012,
zdecydowano, że będzie to jeden z obszarów ewaluacji w roku szkolnym
2012/2013.
Celem ewaluacji w tym zakresie było zebranie i dokonanie analizy informacji
na temat frekwencji uczniów i wykorzystanie ich do jej polepszenia. Poznanie
czynników wpływających na niską frekwencję uczniów. Wypracowanie wspólnie
z rodzicami/opiekunami prawnymi i uczniami strategii postępowania wobec
uczniów opuszczających lekcje; tak by działania wychowawcze podejmowane
w placówce były planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz
z ich udziałem.
Kryterium badawczym była zgodność z przepisami prawa oświatowego,
uwzględnianie możliwości rozwojowych uczniów, indywidualizacja oddziaływań
wychowawczo-terapeutycznych,
formułowanie
i
wdrażanie
wniosków,
powszechność.
Próba badawcza, to nauczyciele, uczniowie, rodzice/opiekunowie prawni.
Stosowano, jak najwięcej metod w celu, jak najdokładniejszej diagnozy,
przeprowadzono ankiety, wywiady z dyrektorem i nauczycielami, indywidualne
rozmowy, przeanalizowano zapisy w dziennikach zajęć, orzeczenia PPP, IPET-y,
karty uczniów o niepokojącej absencji na zajęciach szkolnych: Analizy frekwencji
ucznia, dokonano obserwacji zachowania uczniów.
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II. Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku
lokalnym.
Przedmiot ewaluacji tego obszaru, to:
Współpraca z rodzicami.
Celem ewaluacji w tym zakresie było sprawdzenie w jakim stopniu
rodzice są partnerami
szkoły.
Zebranie
i
dokonanie
analizy
informacji na temat współpracy rodziców ze szkołą i wykorzystanie
ich do podjęcia działań, mających na celu polepszenie aktualnego stanu.
Poznanie czynników wpływających na niski poziom współpracy. Wypracowanie
wspólnie z rodzicami/opiekunami
prawnymi
form
współpracy,
kontaktów; tak by działania edukacyjne i opiekuńczo - wychowawcze
podejmowane w placówce były planowane i realizowane we współpracy
z rodzicami oraz z ich udziałem.
Kryterium badawczym była zgodność z przepisami prawa oświatowego,
uwzględnianie możliwości i poziomu rozwoju uczniów oraz rodziców/opiekunów
prawnych,
indywidualizacja
oddziaływań
wychowawczo-terapeutycznych,
formułowanie i wdrażanie wniosków, powszechność.
Próba badawcza, to nauczyciele, rodzice/opiekunowie prawni. Stosowano,
jak najwięcej metod w celu, jak najdokładniejszej diagnozy, przeprowadzono
ankiety, wywiady z dyrektorem i nauczycielami,
indywidualne rozmowy,
przeanalizowano zapisy w dziennikach zajęć, orzeczenia PPP, IPET-y.

III. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - Przedszkola.
Przedmiot ewaluacji tego obszaru, to:
Samodzielne spożywanie posiłków.
Celem ewaluacji w tym zakresie było pozyskanie informacji potrzebnych
do prowadzenia
efektywnej
terapii
karmienia
oraz
wykorzystanie
ich do podjęcia działań, mających na celu polepszenie aktualnego stanu
i rozwijania aktywności własnej dziecka dotyczącej samodzielnego spożywania
posiłków.
Poznanie czynników wpływających na poziom umiejętności samodzielnego
spożywania posiłków. Wypracowanie form i metod pracy, tak by działania
edukacyjne, terapeutyczne i opiekuńczo-wychowawcze podejmowane w placówce
były planowane i realizowane w sposób jak najefektywniejszy.
Kryterium badawczym była zgodność z przepisami prawa oświatowego,
uwzględnianie możliwości i poziomu rozwoju uczniów, indywidualizacja
oddziaływań wychowawczo-terapeutycznych, formułowanie i wdrażanie
wniosków, powszechność.
Próba badawcza, to uczniowie. Stosowano, jak najwięcej metod w celu,
jak najdokładniejszej
diagnozy,
przeprowadzono
obserwacje,
wywiady
z rodzicami/prawnymi
opiekunami,
dyrektorem
i
nauczycielami,
przeanalizowano zapisy w kartach obserwacji, orzeczenia PPP.
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Wyniki ewaluacji
Procesy zachodzące w szkole lub placówce
Działania wychowawcze podejmowane w placówce są planowane i
modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem: Frekwencja
uczniów na zajęciach lekcyjnych.
W zakresie tego wymagania przyjęto następujące kryteria:
1. Indywidualizacja oddziaływań wychowawczych.
2. Przestrzeganie.
3. Jawność wymagań.
4. Powszechność, dostępność.
5. Skuteczność oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych.
6. Współpraca.
Sformułowano pytania kluczowe:
1. Jakie dokumenty prawa szkolnego określają zachowanie ucznia w aspekcie
frekwencji?
2. Kto i kiedy zapoznaje z regulaminami?
3. Gdzie dostępne są regulaminy ?
4. Czy uczniowie znają swoje prawa i obowiązki dotyczące uczęszczania na lekcje?
5. Czy uczniowie wiedzą jakie są nagrody i kary związane z frekwencją szkolną?
6. W jaki sposób uczniowie uczestniczą w działaniach sprzyjających powstawaniu
postawy systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia lekcyjne?
7. Kto i kiedy dokonuje diagnozy i analizy frekwencji uczniów?
8. Jakie metody wykorzystuje się w celu nagradzania lub karania uczniów
za frekwencję?
9. Jakie działania podejmowane są w sytuacji absencji ucznia?
10. Po jakim okresie nieobecności podejmuje się te działania?
11. Jaka jest forma dokumentowania działań?
12. Które podejmowane działania nauczyciele uważają za najbardziej skuteczne?
13. Na jakie trudności napotykają nauczyciele w działaniach związanych z poprawą
frekwencji w szkole?
14. Jak rozwiązują trudności związane z poprawą frekwencji w szkole?
15. Z kim współpracują?
16. Jakie są źródła wiedzy nauczyciela na temat sytuacji rodzinno - bytowej ucznia?
17. Czy rodzice/opiekunowie instruowani są o sposobach pracy z dzieckiem
związanych z poprawą frekwencji w szkole?
18. Czy rodzice/opiekunowie wdrażają, wykorzystują proponowane instrukcje?
19. Czy rodzice/opiekunowie zauważają poprawę w wynikach frekwencji swojego
dziecka na zajęciach lekcyjnych w wyniku stosowania tych instrukcji?
Zastosowano następujące metody i narzędzia badawcze:
 Karta diagnozująca: Analiza frekwencji ucznia /:diagnoza frekwencji uczeń
z niepokojącą absencją na zajęciach szkolnych w miesiącach: wrzesień,
październik, listopad/
 analiza dokumentów /: IPET, dzienniki zajęć
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 obserwacja,
 ankieta dla rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli, uczniów
 rozmowa.
Diagnozie wstępnej poddano 13 uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim, co stanowi 17,6 % wszystkich /: 74 uczniów/ uczniów z lekka
niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do naszej placówki. Analizie
frekwencji poddano uczniów, którzy odznaczali się niepokojąco wysoką, poniżej
przeciętnej, absencją na zajęciach szkolnych.
Badania ewaluacyjne przeprowadzono w formie wywiadów ankietowych.
Ankiety, do przeprowadzenia badań, wypełnili: uczniowie, uczęszczający do klas dla
dzieci z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim - 45, co stanowi 60,8%
/: 74 uczniów/ wszystkich uczniów z klas dla dzieci z lekką niepełnosprawnością
intelektualną uczęszczających do naszej placówki; rodzice/opiekunowie prawni,
dzieci objętych badaniem – 28 osób, co stanowi 38 % wszystkich
rodziców/opiekunów prawnych uczniów /: 74 uczniów/ z klas dla dzieci z lekką
niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do naszej placówki ; nauczyciele,
którzy pracują z dziećmi objętymi badaniami : 10 osób, co stanowi 44 % nauczycieli
pracujących z uczniami z klas dla dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną
uczęszczających do naszej placówki. Próba badawcza została dobrana zgodnie
z zasadami metodologii badań.
Z przeprowadzonego wywiadu z v-ce dyrektorem, odpowiedzialnym
za nauczanie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, stwierdza
się, że zostały przeprowadzone działania: kontrola dokumentacji /:IPET-y, dzienniki
zajęć, karty obserwacji/. Z wywiadu i analizy dokumentacji szkolnej wynika,
że wszyscy wychowawcy, psychologowie i pedagog podejmowali działania związane
z poprawą frekwencji uczniów na zajęciach. Wszystkie dzienniki lekcyjne zespołów
klasowych, dzienniki pracy psychologów i pedagoga zawierają wpisy dotyczące
oddziaływań wychowawczych w zakresie frekwencji uczniów; każdy uczeń
z frekwencją poniżej przeciętnej miał założoną kartę Analizy frekwencji ucznia,
na której zapisano wyniki szczegółowej obserwacji.
Diagnoza wstępna – wyniki
Diagnoza wstępna została przeprowadzona na podstawie kart Analizy
frekwencji ucznia. Informacje dotyczyły frekwencji uczniów z niepokojącą absencją
na zajęciach szkolnych w miesiącach: październik, listopad.
Wychowawcy, po analizie frekwencji we wrześniu 2012 r., zgłosili uczniów,
którzy uzyskali niski, poniżej przeciętnego, poziom obecności na zajęciach szkolnych.
Uczniowie zostali objęci szczegółową obserwacją w tym zakresie –
wychowawcy wypełnili karty Analizy frekwencji ucznia. Karty zostały wypełnione za
miesiące: wrzesień, październik i listopad. Zawarte w nich informacje dotyczą: dni,
godzin i przedmiotów nieobecności uczniów, podjętych przez nauczyciela działań,
przyczyn nieobecności, informacji od rodziców na ten temat i podjętych działań.
Zgłoszono:
 szkoła podstawowa – 3 uczniów kl. V
 gimnazjum – 6 uczniów: 1 uczeń kl. I, 1 uczeń kl. II i 4 uczniów kl. III
 zasadnicza szkoła zawodowa – 4 uczniów: 2 uczniów kl. I, 2 uczniów kl. II.
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Na podstawie informacji zawartych w kartach Analizy frekwencji ucznia,
stwierdzono:
Specyfikacja
Nieobecności –
dzień, godzina,
rodzaj zajęć

Przyczyny
nieobecności

Informacja od
rodziców

Podjęte
działania

Efekty
podjętych
działań

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

dni: 63
ostatnia godz.: 8
2-3 ostatnie godz.: 6
4… ostatnie godz.: 11
1-2 pierwsze godz.: 5

dni: 44
ostatnia godz.: 2-3 ostatnie godz.: 1
4… ostatnie godz.: 1-2 pierwsze godz.: pojedyncze godz.: 33

zwol. od rodz.: 4x
choroba: 6x
ucieczka: 15x
wagary: 12 x
prob. z dojazdem: 3x
inne: 4x
brak inf.: 32x
inf. – rozmowa: 5x
zwol. pisemne: 5x
zwol. lekarskie: 2x

choroba: 8x
ucieczka: 14x
prob. z dojazdem: 4x
inne: 10x

roz. z uczniem: 29x
roz. z rodzicami: 8x
roz. tel. z rodz.: 4x
zgłoszenie problemu
do psych./ped.: 4x
roz. z wych. inter.: 1x
wizyta dom.: 4x
nieudane pr. kon. tel. z
rodz.: 4x
roz. z kuratorem: 5x
deklaracja poprawy
ucznia: 25x
poprawa sytuacji: 11x
wzrost saint. rodz.: 2x

roz. z uczniem: 14x
roz. z rodzicami: 3x
roz. tel. z rodz.: 4x
zgłoszenie problemu
do psych./ped.: 2x
roz. z wych. inter.: x
wizyta dom.: 8x
nieudane pr. kon. tel. z
rodz.: 2x

brak inf.: 10x
inf. – rozmowa: 2x
zwol. pisemne: 4x
zwol. lekarskie: x
inf. od In. czł. rodz.: 1x

deklaracja poprawy
ucznia: 1x
poprawa sytuacji: 16x
wzrost saint. rodz.: 2x
brak poprawy: 2x
pogorszenie: 2x

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa
pojedyncze godz.: 99
podano 317 godz.
nieobecności nieuspr.
1 uczennica była
obecna w szkole tylko 8
dni
choroba: 1x
inne: 3x
wagary: w przypadku
uczennicy, która była
obecna w szkole 8 dni
brak inf.: 5x
brak zainteresowania
rodziców: 4x
oraz w przypadku
uczennicy, która była
obecna w szkole 8 dni
roz. z uczniem: 4x
roz. z rodzicami: 2x
roz. tel. z rodz.: 1x
wizyta dom.: 1x
nieudane pr. kon. tel. z
rodz.: x

deklaracja poprawy
ucznia: 10x
poprawa sytuacji: 1x
brak poprawy: 4x

Szkoła Podstawowa:
 nieobecności najczęściej dotyczą całych dni
 nieobecności pojedynczych godzin dotyczyły przede wszystkim ostatnich
godzin lekcyjnych; nie był ważny rodzaj prowadzonych zajęć
 najczęstszą przyczyną nieobecności były wagary i ucieczki
 w większej części przypadków rodzice nie informowali szkoły o nieobecności
uczniów
 najczęściej podejmowanym działaniem była rozmowa wychowawcza z uczniem
 najefektywniejszym oddziaływaniem była rozmowa z rodzicami
 najczęściej zaobserwowanym efektem podjętych działań była deklaracja
poprawy złożona przez ucznia oraz krótkotrwała poprawa
6|Strona

Gimnazjum:
 nieobecności najczęściej dotyczą całych dni i pojedynczych
 najczęstszą przyczyną nieobecności były ucieczki i choroba
 w większej części przypadków rodzice nie informowali szkoły o nieobecności
uczniów
 najczęściej podejmowanym działaniem była rozmowa wychowawcza z uczniem
i rozmowy z rodzicami, głównie w czasie wizyt domowych
 najczęściej zaobserwowanym efektem podjętych działań była poprawa
Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
 nieobecności najczęściej dotyczą całych dni
 najczęstszą przyczyną nieobecności były wagary
 w większej części przypadków rodzice nie informowali szkoły o nieobecności
uczniów
 w analizowanych przypadkach najczęściej rodzice nie interesują się sprawami
szkolnymi dziecka; próby kontaktu z rodzicami (telefoniczne czy w postaci
wizyt domowych) często były nieudane
 najczęściej podejmowanym działaniem była rozmowa wychowawcza z uczniem
 najczęściej zaobserwowanym efektem podjętych działań była deklaracja
poprawy złożona przez ucznia; zaobserwowano także brak poprawy
w niektórych przypadkach
WNIOSKI
 najefektywniejsze okazało się jednolite oddziaływanie szkoły i domu
 problemem w zakresie uzyskania pozytywnych efektów podejmowanych
działań jest brak zainteresowania i chęci współpracy ze strony rodziców
 zaobserwowano, że poprawa najczęściej jest krótkotrwała i podejmowane
działania należy często powtarzać: na bieżąco monitorować sytuację i szybko
reagować
 do przygotowania obiektywnych i konstruktywnych wyników analizy
frekwencji uczniów niezbędne jest dokładne wypełnienie Analizy frekwencji
ucznia przez wychowawców klas.
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Ankieta dla uczniów
Ankieta została przeprowadzona wśród 45 uczniów, którzy uczęszczają
do szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej dla dzieci
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Ankieta zawierała 22 pytania.
Szczegółowe wyniki;
1. Czy zostałeś zapoznany z zasadami usprawiedliwiania nieobecności w szkole?
a) tak - 39
b) nie - 2
c) inne - 0
d) brak odpowiedzi - 4

2. Czy wiesz, gdzie w szkole znajduje się regulamin szkolny?
a) tak - 39; w tym:
 przy wejściu szkolnym - 33
 w bibliotece szkolnej - 2
 brak wskazania miejsca - 4
b) nie - 2
c) brak odpowiedzi - 4
3. Czy wiesz, jakie są nagrody i kary związane z frekwencją szkolną?
a) wiem - 17;
 w tym nagrody:
 pochwały - 12
 punkty za obecność - 1
 książki - 6
 turnusy, wycieczki sportowe - 1
 nagrody na koniec roku szkolnego - 3
 wyższa ocena z zachowania - 1
 w tym kary:
 zakaz uczestnictwa w wycieczkach i dyskotekach - 3
 zakaz udziału w imprezach - 2
 nagana - 11
 usunięcie ze szkoły - 1
 obniżona ocena z zachowania - 2
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 można nie zdać do następnej klasy” - 1
 wezwanie, rodziców do szkoły - 2
 zakaz korzystania z telefonu komórkowego - 1
 sprzątanie szkoły - 1
b) nie wiem - 10
4. Czy nosisz ze sobą (np. w plecaku) swój plan lekcji?
a) tak - 14
b) nie - 28
c) brak odpowiedzi - 3

5. Za jakiego ucznia się uważasz?
a) prymusa - 0
b) dobrego - 24
c) przeciętnego - 14
d) słabego - 3
e) brak odpowiedzi - 4
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6. Czy masz trudności w nauce?
a) tak - 3
b) czasami - 31
c) nie - 9
d) brak odpowiedzi - 2

7. Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
a) w-f - 17
b) język polski - 11
c) informatyka - 11
d) geografia - 6
e) religia - 5
f) matematyka - 3
g) historia - 2
h) godzina wychowawcza - 2
i) wszystkie - 2
j) PO - 2
k) fizyka - 1
l) język niemiecki - 1
ponieważ:
 „dlatego, że dobrze się czuję na tych lekcjach” - 6
 „bo lubię biegać, ćwiczyć” - 4
 „bo nie są trudne” - 4
 „można korzystać z komputera, Internetu” - 3
 „ bo nic się nie robi, tylko siedzi” - 2
 „ponieważ można się dużo na nich dowiedzieć” - 2
 „no bo lubię” - 2
 „nie wiem” - 2
 „bo są ciekawe” - 1
 „bo jestem z niej dobry” - 1
 „bo nie trzeba się dużo uczyć” - 1
 „bo tak” - 1
 „bo są mili i fajni nauczyciele” - 1
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 „dlatego, że są to lekkie lekcje” - 1
 „bo jest fajnie” - 1
8. Jakich przedmiotów najbardziej nie lubisz?
a) fizyka - 19
b) matematyka - 19
c) chemia - 13
d) biologia - 9
e) język niemiecki - 7
f) język polski - 5
g) historia - 4
h) geografia - 2
i) technika - 1
j) religia - 1
k) informatyka - 1
l) technologia - 1
m) BHP - 1
ponieważ:
 „są trudne, skomplikowane, nie do pojęcia” - 8
 „czasami nie rozumiem” - 3
 „nie lubię tego przedmiotu” - 3
 „nie wiem” - 3
 „bo nie lubię” - 3
 „bo nauczyciel nie potrafi wytłumaczyć” - 1
 „bo jest nudno” - 4
 „bo trzeba się uczyć” - 1
 „bo trzeba dużo liczyć” - 1
 „bo mam słabe oceny” - 1
 „bo ich nienawidzę” - 1
9. Jaki przedmiot sprawia ci najwięcej trudności?
a) fizyka - 16
b) matematyka - 13
c) chemia - 13
d) przedsiębiorczość - 3
e) biologia - 2
f) język polski - 2
g) geografia - 1
h) informatyka - 1
i) nie wiem - 2
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10. Dlaczego tak uważasz?
a) „trudno mi zapamiętać informacje z lekcji” - 5
b) „bo nauczyciel nic nie tłumaczy” - 4
c) „bo nie lubię” - 2
d) „nic nie rozumiem” - 2
e) „ponieważ mam słabe oceny z tych przedmiotów” - 2
f) „nie wiem dlaczego” - 1
g) „czasami czegoś nie rozumiem” - 1
h) „bo sobie nie radzę” - 1
i) „bo nauczyciel źle tłumaczy i źle ocenia” - 1
j) „nie wiem” - 1
k) „nie lubię się ich zbytnio uczyć i mam słabe myślenie logiczne” - 1
l) „bo trzeba dużo się uczyć” - 1
m) „bo trzeba się dużo uczyć i za dużo sprawdzianów” - 1
n) „bo mam słabe oceny” - 1
11. Czy lubisz chodzić do szkoły?
a) tak - 21
b) nie - 11
c) to zależy - 6;
w tym sytuacje, kiedy uczeń lubi przychodzić do szkoły:
 kiedy są imprezy szkolne - 1
 kiedy są „luźne” lekcje - 2
 kiedy są fajne lekcje - 3
d) brak odpowiedzi - 7
12. Czy zdarza ci się opuszczać pojedyncze lekcje (ucieczki)?
a) tak, często - 5
b) tak, rzadko - 27
c) nigdy - 9
d) brak odpowiedzi - 4
13. Z jakiego powodu opuszczasz te lekcje?
a) „bo mi się nie chce” - 8
b) „bo jest ciepło na dworze i nie chce mi się siedzieć” - 3
c) „bo niekiedy idę do lekarza” - 2
d) „choroby” - 2
e) „bo mi się nie chce zostawać zawsze na ostatniej lekcji” - 1
f) „bo jestem zmęczona albo nie chce mi się siedzieć w szkole” - 1
g) „bo nie chcę sama na nich siedzieć i mam do załatwienia sprawy rodzinne” - 1
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h) „nie wiem” - 1
i) „z powodu bólu brzucha” - 1
j) „wagary” - 1
k) „nie chce mi się wstawać rano” - 1
l) „żadnego” - 1
m) „sprawy rodzinne” - 1
n) „bo są trudne i nie będę wysilał głowy aby się tego uczyć” - 1
o) „bo są nudne” - 1
p) „na przerwę idziemy do sklepu, to trudno jest zdążyć na lekcje” - 1
14. Czy zdarza ci się chodzić na wagary?
a) tak, często - 2
b) tak, rzadko - 20
c) nigdy - 20
d) brak odpowiedzi - 3

15. Z jakiej przyczyny chodzisz na wagary? (możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi)
a) ucieczka przed sprawdzianem - 3
b) nie przygotowałem/łam się do lekcji - 6
c) pozostawanie w domu bez powodu - 9
d) pozostawanie w domu z konkretnego powodu: opieka nad rodzeństwem,
powody rodzinne, prace w gospodarstwie, inne - 13
e) brak zeszytów, podręczników czy innych przyborów szkolnych - 4
f) niechęć do nauczyciela, szkoły - 2
g) inne powody - 3; w tym:
 „koledzy nie straszą, że mnie dopadną i dokuczają mi” - 2
 „bo są nauczyciele denerwujący i ciągle każą się uczyć” - 1
h) brak pracy domowej - 8
i) problemy zdrowotne - 5
j) nie lubię swojej klasy - 2
ponieważ:
 brak odpowiedzi
k) nieodpowiednie, według mnie, traktowanie przez nauczyciela - 3
 nauczycieli nie obchodzi, że nas nie ma w szkole - 1
 nauczyciele zbytnio interesują się i wtrącają w nasze sprawy - 1
 nauczyciele prowokują uczniów do nerwów, agresji i wulgaryzmów - 1
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l) lenistwo - 11
m) wagary - 2
n) jestem namawiany do ucieczek, wagarów - 0
o) inne powody - 0
16. Jeśli uciekasz z lekcji, to co wtedy robisz, gdzie zwykle przebywasz?
a) w domu - 15
b) chodzę po mieście - 8
c) gram na komputerze - 1
d) nieważne - 1
e) jestem nad rzeką na rybach - 1
f) u kuzyna - 1
g) w internacie - 1
h) u dziewczyny w pokoju - 1
i) chodzimy do „Biedronki” po jedzenie - 1
j) pomagam w domu - 1
17. Czy rodzice interesują się twoją nauką i obecnością w szkole?
a) tak - 35
b) czasami - 7
c) w ogóle nie interesują się mną - 2
d) brak odpowiedzi - 1

18. Czy rodzice wiedzą o twoich nieobecnościach w szkole na bieżąco?
a) tak - 26
b) nie - 6
c) nie o wszystkich - 11
d) brak odpowiedzi - 2
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19. Co robią rodzice, gdy dowiedzą się o twoich ucieczkach z lekcji czy wagarach?
a) rozmawiają ze mną - 28
b) krzyczą i nie przejmują żadnego mojego tłumaczenia - 2
c) w ogóle nie reagują - 4
d) jestem karany/a (jak?) - 0
e) brak odpowiedzi - 12
20. Czy twoje nieobecności w szkole, o których sam zdecydowałeś/aś (nieobecności
bez powodu), rodzice usprawiedliwiają?
a) zawsze - 13
b) czasami - 21
c) nigdy - 5
d) brak odpowiedzi - 6
21. Czy spóźniasz się na lekcje?
a) tak, rzadko - 25
b) tak, często - 7
c) nigdy - 10
d) brak odpowiedzi - 3
22. Jeśli spóźniasz się na lekcje, to co jest tego powodem?
a) „zasypiam na pierwsze lekcje” - 7
b) „nie przyjeżdża autobus” - 5
c) „pójście do WC” - 3
d) „z mojej winy” - 2
e) „zbyt krótka przerwa” - 1
f) „nie lubię pierwszych lekcji” - 1
g) „jestem daleko od sali lekcyjnej” - 1
h) „zasiedzenie się na przerwie lub obiedzie” - 1
i) „zbyt długie szykowanie” - 1
Większość uczniów twierdzi, że została zapoznana z zasadami
usprawiedliwiania nieobecności w szkole. Tylko dwie osoby, stwierdziły, że nie.
Większość uczniów wie, gdzie znajduje się regulamin szkolny, wymieniając gazetkę
ścienną przy wejściu do szkoły, bibliotekę. Nie wszyscy uczniowie wiedzą, jakie
są nagrody i kary związane z frekwencja szkolna. Wśród nagród wymieniają
najczęściej pochwały i książki/nagrody na koniec roku szkolnego. Wiedzą,
że najczęściej stosowanymi karami są: nagana oraz zakaz uczestnictwa w imprezach
szkolnych i pozaszkolnych. 10 osób nie zna stosowanych kar i nagród, a 18 osób nie
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udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Tylko niektórzy uczniowie noszą swój plan lekcji.
Większość uczniów nie nosi planu.
Większość osób uważa się za dobrego ucznia, niektórzy za przeciętnego,
a najmniejsza grupa za słabego. Większość uważa, że czasami ma trudności w nauce.
Najbardziej lubią wychowanie fizyczne, mniej język polski, informatykę,
geografię i religię. Ponadto najbardziej lubią lekcje, na których dobrze się czują, robią
to, co bardzo lubią, rozumieją materiał, mogą korzystać z komputera i Internetu.
Najmniej lubią fizykę, matematykę, chemię; ponieważ są trudne, nie rozumieją ich.
Najwięcej trudności sprawia im opanowanie wiedzy z zakresu fizyki, matematyki,
chemii; ponieważ trudno im zapamiętać wiadomości z lekcji. 21 uczniów twierdzi,
że lubi chodzić do szkoły, 6 tylko wtedy, kiedy są fajne lekcje i imprezy szkolne.
Natomiast 11 uczniów nie lubi chodzić do szkoły, a 7 nie udzieliło odpowiedzi
na to pytanie. Znaczna część uczniów rzadko opuszcza pojedyncze lekcje, kilkoro
często bądź nigdy. Lekcje są opuszczane z różnych powodów; najczęstszą przyczyna
nieobecności jest brak chęci do uczestniczenia w zajęciach. Rzadko powodem jest
choroba, wizyta u lekarza, niechęć do wczesnego, porannego wstawania, zmęczenie;
zbyt długi, zdaniem uczniów, pobyt w szkole powoduje ucieczki z ostatnich lekcji.
Tylko dwoje uczniów stwierdziło, że często chodzi na wagary, 20 - nigdy, 20 rzadko. Przyczyną wagarów jest pozostawanie w domu z konkretnego powodu,
np. sprawowania opieki nad rodzeństwem, prace w gospodarstwie; lenistwo;
pozostawanie w domu bez powodu; brak przygotowania się do lekcji. Wówczas
uczeń najczęściej przebywa w domu lub chodzi po mieście. W znacznej większości
przypadków rodzice interesują się nauką i obecnością w szkole dziecka. Znaczna
część rodziców wie o nieobecnościach dzieci w szkole. W przypadku nieobecności
ucznia w szkole rodzice rozmawiają z dzieckiem /28 osób/. W 4 przypadkach rodzice
nie reagują na tę sytuację. 21 uczniów twierdzi, że rodzice czasami usprawiedliwiają
ich wagary, a 13, że robią to zawsze. Tylko 5 uczniów twierdzi, że nigdy. Większość
uczniów rzadko spóźnia się na lekcje, kilku często, a 10 – nigdy. Najczęstszym
powodem braku punktualności jest to, uczniowie zasypiają, że nie przyjeżdża autobus,
rzadziej wizyta w toalecie
Mocne strony szkoły:
 100 % uczniów ma swoje ulubione lekcje
 87 % uczniów twierdzi, że została zapoznana z zasadami usprawiedliwiania
nieobecności w szkole
 87 % uczniów wie, gdzie znajduje się regulamin szkolny
Słabe strony szkoły:
 100 % uczniów wskazuje lekcje, jakich nie lubi
 60% uczniów rzadko zdarza się opuszczać pojedyncze lekcje
 38% uczniów wie, jakie są nagrody i kary związane z frekwencją
 31 % nie nosi planu lekcji
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Ankieta dla rodziców
Ankietę wypełniło 28 rodziców uczniów którzy uczęszczają do szkoły
podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej dla dzieci z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim. Ankieta zawierała 13 pytań.
1. Jaki sposób kontaktu z nauczycielami jest przez Pana/Panią preferowany?
Jak najczęściej kontaktuje się Pan/Pani z nauczycielem?
a) wywiadówki - 20
b) indywidualne spotkania z nauczycielami w szkole - 10
c) pisemne opinie o postępach dziecka - 0
d) kontakt telefoniczny - 8
e) inne : „podczas odbierania dziecka” - 1

2. Kto najczęściej inicjuje kontakt?
a) ja jako rodzic (opiekun prawny) - 15
b) nauczyciel - 9
c) brak odpowiedzi - 4

Inicjowanie kontaktu nauczyciel-rodzic

rodzic
nauczyciel
brak odpowiedzi
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3. Czy zna Pan/Pani zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia zgodne
z regulaminem szkoły?
a) tak – 28
b) nie – 0
4. Czy uczestniczy Pan/Pani w spotkaniach rodzice (opiekunowie prawni) –
wychowawca?
a) zawsze – 14
b) często – 10
c) czasami – 4
d) nigdy – 0

5. Częstotliwość spotkań z wychowawcą jest Pana/Pani zdaniem
a) wystarczająca – 28
b) za duża – 0
c) za mała – 0
d) nie mam zdania – 0
6. Czy współpracę rodziców (opiekunów prawnych) ze szkołą możemy uzupełnić
o inne formy?
a) tak – 26
 rozmowy telefoniczne - 16
 e-mail - 3
a)spotkania wychowawca-uczeń-rodzic - 7
b) nie – 2

c) nie mam zdania – 5
d) brak odpowiedzi – 2
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Proponowane przez rodziców (opiekunów
prawnych) formy współpracy ze szkołą
rozmowy telefoniczne
e-mail

spotkania wychowawca-uczeńrodzic
brak propozycji
brak odpowiedzi

7. Czy Państwa zdaniem rodzice są wystarczająco informowani o frekwencji swojego
dziecka?
a) tak – 26
b) nie – 2
8. Czy szkoła wspiera Państwa w reagowaniu na nieobecności dziecka w szkole?
a) tak – 24
b) nie – 0
c) nie mam zdania – 2
d) brak odpowiedzi – 2

Wsparcie szkoły w reagowaniu
na nieobecności dziecka

tak
nie

nie mam zdania
brak odpowiedzi
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9. Czy szkoła poinformowała Pana/Panią jak reagować na wagary dziecka, w jaki
sposób postępować z dzieckiem (dotyczy rodziców uczniów wagarujących)?
a) tak – 22
b) nie – 1
c) brak odpowiedzi – 5

10. Czy stosuje się Pan/Pani do tych zaleceń?
a) tak – 24
b) nie – 0
c) brak odpowiedzi – 4
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11. Jakie są skutki, konsekwencje zastosowane w domu wobec dziecka, gdy dowie się
Pan/Pani, że było na wagarach?
a) moje dziecko nie chodzi na wagary – 11
b) zakaz korzystania z komputera i telewizora – 3
c) rozmowa z dzieckiem – 2
d) brak odpowiedzi – 12

Konsekwencje stosowane w domu wobec
dziecka wagarujacego
dziecko nioe chodzi na wagary
zakaz korzystania z komputera i
telewizora

rozmowa z dzieckiem
brak odpowiedzi

12. Czego oczekują Państwo od wychowawcy?
a) godnego traktowania ucznia - 9
b) współpracy - 14
c) pomocy - 9
d) bieżącego monitorowania wyników w nauce i frekwencji ucznia - 8
e) informacji o zmianach w szkolnictwie - 6
f) zrozumienia - 7
g) obiektywnej oceny dziecka - 9
h) rozmów z uczniami - 5
i) inne - 0
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13. Uwagi własne
a) brak – 20
b) nie mam uwag – 5
c) współpraca ze szkołą i nauczycielem bez zastrzeżeń – 3
Znaczna większość rodziców uczestniczy w spotkaniach rodzice (opiekunowie
prawni) – wychowawca zawsze bądź często. Wszyscy rodzice uważają, że
częstotliwość spotkań z wychowawcą jest wystarczająca. Zdaniem większości
rodziców, współpracę ze szkołą można uzupełnić o inne formy, takie jak: rozmowy
telefoniczne, spotkania rodzic-uczeń-wychowawca, kontakty przez Internet. Prawie
wszyscy rodzice uważają, że są wystarczająco informowani o frekwencji swojego
dziecka. Większość rodziców jest zdania, że szkoła ich wspiera w reagowaniu na
nieobecność dziecka w szkole oraz informuje ich jak reagować na wagary dziecka,
w jaki sposób z nim postępować (dotyczy rodziców uczniów wagarujących). Znaczna
część rodziców stosuje się do tych zaleceń i wskazówek.
Na pytanie: Jakie są skutki, konsekwencje zastosowane w domu wobec
dziecka, gdy dowie się Pan/Pani, że było na wagarach?, 12 rodziców nie udzieliło
odpowiedzi, 11 – odpowiedziało, że dzieci nie wagarują. 5 osób udzieliło odpowiedzi,
że reaguje na wagary dziecka i najczęstszym sposobem reagowania są rozmowy
z dzieckiem i wprowadzenie zakazu korzystania z komputera, oglądania telewizji.
Wszyscy rodzice określili swoje oczekiwania wobec wychowawcy; są to, przede
wszystkim: współpraca, godne traktowanie ucznia, pomoc, obiektywna ocena dziecka;
a także bieżące monitorowanie wyników w nauce i frekwencji ucznia, zrozumienie,
informacja o zmianach w szkolnictwie, rozmowy z uczniem. Większość rodziców nie
ma dodatkowych uwag w zakresie problematyki, jakiej dotyczy ankieta. Troje
z rodziców uważa, że współpraca, że współpraca ze szkołą i nauczycielem przebiega
bez zastrzeżeń.
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Mocne strony szkoły:
 100% rodziców uważa, że częstotliwość spotkań z wychowawcą jest
wystarczająca
 100% rodziców określiło swoje oczekiwania wobec wychowawcy, co świadczy
o prawidłowym kontakcie interpersonalnym na płaszczyźnie wychowawcarodzic
 93% rodziców uważa, że jest wystarczająco informowana o frekwencji swojego
dziecka
 86% rodziców/opiekunów prawnych uczestniczy w spotkaniach z wychowawcą
zawsze bądź często
 86% rodziców uważa, że są wspierani przez szkołę w reagowaniu na
nieobecność ich dziecka w szkole
 86% rodziców stosuje się do tych zaleceń i wskazówek udzielonych przez
nauczycieli w sprawie reagowaniu na nieobecność ich dziecka w szkole
 79% rodziców twierdzi, że szkoła informuje ich jak reagować na wagary
dziecka i w jaki sposób z nim postępować (dotyczy rodziców uczniów
wagarujących)
Słabe strony szkoły:
 93% rodziców/opiekunów prawnych, uważa, że formy współpracy ze szkoła nie
są wystarczające i można je uzupełnić o inne formy, takie jak: rozmowy
telefoniczne, spotkania rodzic-uczeń-wychowawca, kontakty przez Internet
 43% rodziców nie udzieliło odpowiedzi na pytanie:
Jakie są skutki,
konsekwencje zastosowane w domu wobec dziecka, gdy dowie się Pan/Pani,
że było na wagarach? – można tu dostrzec brak chęci współpracy rodziców ze
szkołą w tym zakresie
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Ankieta dla nauczycieli-wychowawców
Ankieta została przeprowadzona wśród 10 nauczycieli-wychowawców, którzy
opiekują się klasami szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej
dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Ankieta zawierała 15 pytań.
Szczegółowe wyniki;
1. Jakie dokumenty prawa szkolnego określają zachowanie uczniów w aspekcie
frekwencji szkolnej?
a) regulamin – 8
b) Statut – 1
c) Program wychowawczy szkoły – 1

Jakie dokumenty regulujące sprawy związane z
frekwencją uczniów znają nauczyciele?

regulamin

Statut

2. Czy zapoznaje Pani/Pan uczniów z regulaminem szkolnym?
a) tak - 8
W jakich sytuacjach?
 na lekcjach wychowawczych - 3
 na początku roku szkolnego – 2
 według potrzeb, jeżeli regulamin nie jest przestrzegany – 2
 w trakcie roku szkolnego – 1
b) nie udzielono odpowiedzi - 2
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Czy nauczyciele zapoznają uczniów z
regulaminem szkolnym?

tak

brak
odpowiedzi

3. Jakie nagrody związane z frekwencja ucznia stosuje Pani/Pan?
a) pochwała słowna – 6
b) dyplom – 4
c) doliczam pkt. za zachowanie – 2
d) cukierek na koniec tygodnia – 1
e) kupuje prezent na zakończenie roku szkolnego – 1
f) pochwała na koniec miesiąca – 1
g) udział w konkursie szkolnym – 1
h) podwyższona ocena z zachowania – 1
i) brak odpowiedzi – 1
4. Jakie kary związane z frekwencja ucznia stosuje Pani/Pan?
a) brak / wykreślenie odpowiedzi – 4
b) obniżona ocena ze sprawowania – 2
c) powiadomienie rodziców – 2
d) ujemne punkty zachowania – 2
e) indywidualne rozmowy – 2
f) upomnienie ustne – 1
g) uwagi pisemne – 1
h) brak odpowiedzi – 1
5. Czy dokonuje Pani/Pan analizy frekwencji uczniów?
a) tak – 10
b) nie – 0
6. Jakie działania podejmuje Pani/Pan w sytuacji absencji ucznia?
a) powiadamiam rodziców/opiekunów prawnych pisemnie – 3
b) rozmawiam z uczniem w obecności i przy wsparciu psychologa – 3
c) telefon do rodziców – 3
d) rozmowa z rodzicami – 3
e) powiadamiam rodziców/opiekunów prawnych ustnie – 2
f) kontrakt z rodzicem/opiekunem prawnym w celu podjęcia współpracy
i ustalenia zasad monitorowania nieobecności ucznia – 2
g) zapisuję frekwencję z tygodnia – 1
h) wizyta domowa – 1
i) kontrakt z uczniem – 1
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7. Po jakim okresie nieobecności podejmuje Pani/Pan te działania?
a) po 3 dniach – 2
b) 1 dzień – 2
c) Po 7 dniach, jeżeli nie mam żadnej informacji – 2
d) od 3 dni do tygodnia – 1
e) po 3 tygodniach – 1
f) brak odpowiedzi – 3
8. Jak i gdzie dokumentuje Pan/Pani te działania?
a) w dzienniku lekcyjnym – 10
b) na karcie obserwacji – 1
c) informacja pisemna w dokumentacji ucznia – 1
9. Które z podejmowanych przez siebie działań uważa Pani/Pan za skuteczne?
a) rozmowa z rodzicami – 7
b) co tygodniowy zapis nieobecności ucznia – 1
c) zebrania z rodzicami – 1
d) wizyta w miejscu praktyk – 1
e) informacja do kuratora – 1
f) wobec niektórych uczniów żadne działania nie są skuteczne – 1
g) żadne – 1
h) nie dotyczy – 1
10. Na jakie trudności napotyka Pani/Pan w działaniach związanych z poprawą
frekwencji uczniów?
a) brak współpracy ze strony rodziców – 4
b) lenistwo uczniów – 1
c) niechęć uczniów do uczęszczania do szkoły – 1
d) nie napotykam – 1
e) upór uczniów, niechęć do zmiany postępowania – 1
f) nie dotyczy – 1
g) wykreślona odpowiedź/brak odpowiedzi – 1
11. Jak rozwiązuje Pani/Pan te trudności?
a) nie dotyczy – 2
b) wykreślona odpowiedź/brak odpowiedzi – 1
c) rozmowy z uczniami na godz. wychowawczych – 1
d) wezwania pisemne dla rodziców – 1
e) nie rozwiązuję/dla mnie są to trudności nierozwiązywalne – 1
12. Z kim współpracuje Pani/Pan prowadząc działania związane z poprawą
frekwencji uczniów?
a) z rodzicami - 3
b) z innymi nauczycielami - 3
c) z pedagogiem - 2
d) z pionem psychologiczno-pedagogicznym - 2
e) nie dotyczy - 2
f) z psychologiem - 1
g) z wychowawcami internatu - 1
h) najczęściej samodzielnie - 1
i) z kuratorem - 1
13. Jakie są Pani/Pana źródła wiedzy na temat sytuacji rodzinno-bytowej ucznia?
a) wizyty domowe - 6
b) rozmowa z rodzicami - 5
c) dobre - 2
d) rozmowa z uczniem - 2
e) analiza dokumentów ucznia - 1
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f) psycholog, pedagog - 1
g) rozmowy z innymi nauczycielami - 1
14. Czy informuje Pani/Pan rodziców/opiekunów prawnych ucznia o wysokiej
absencji, o sposobach pracy z dzieckiem w domu, w celu poprawy frekwencji w
szkole?
a) tak - 5
b) nie dotyczy - 4
c) nie udzielono odpowiedzi - 1
15. Czy rodzice/opiekunowie prawni Pani/Pana, zdaniem wdrażają i wykorzystują
proponowane sposoby pracy z dzieckiem?
a) tak - 4
b) tak, nie wszyscy - 1
c) nie - 3
d) nie dotyczy - 1
e) brak odpowiedzi - 1
Wszyscy nauczyciele znają i potrafią wskazać dokumenty prawa szkolnego,
jakie określają zachowanie uczniów w aspekcie frekwencji szkolnej. Prawie wszyscy
nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminem szkolnym. Dwóch nauczycieli nie
udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Regulaminy szkolne są przedstawiane uczniom
na lekcjach wychowawczych, na początku roku szkolnego, według potrzeb,
jeżeli regulamin nie jest przestrzegany, w trakcie całego roku szkolnego.
Wszyscy nauczyciele stosują nagrody i kary związane z frekwencją uczniów.
Najczęściej stosowanymi nagrodami są pochwały słowne, dyplomy, doliczanie
pkt z zachowania, rzadziej stosowaną formą nagrody jest cukierek na koniec
tygodnia, prezent na zakończenie roku szkolnego, pochwała na koniec miesiąca,
zgłoszenie ucznia do udziału w konkursie szkolnym, podwyższenie oceny
z zachowania. Jeden z nauczycieli nie udzielił odpowiedzi. Najczęściej udzielanymi
karami są obniżone oceny ze sprawowania, powiadomienie rodziców, ujemne punkty
zachowania, rozmowy indywidualne, rzadziej upomnienie ustne, uwagi pisemne.
Jeden z nauczycieli nie udzielił odpowiedzi. Wszyscy nauczyciele dokonują analizy
frekwencji uczniów na zajęciach. Wszyscy nauczyciele podejmują działania w sytuacji,
kiedy absencja uczniów na zajęciach jest niepokojąca. Tymi działaniami są: pisemne
powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych, rozmowy z uczniem w obecności
i przy wsparciu psychologa, pedagoga, telefon do rodziców, rozmowa z rodzicami,
ustne
powiadomienia
rodziców/opiekunów
prawnych,
kontrakt
z rodzicem/opiekunem prawnym w celu podjęcia współpracy i ustalenia zasad
monitorowania nieobecności ucznia, tygodniowy zapis frekwencji, wizyta domowa,
kontrakt z uczniem. Działania te są podejmowane w terminie od trzech dni do trzech
tygodni występowania nieobecności ucznia na zajęciach i są one dokumentowane
w dziennikach lekcyjnych, na kartach obserwacji, czy w formie pisemnej informacji
w dokumentacji ucznia. Za najskuteczniejsze oddziaływania w tym zakresie, zdaniem
nauczycieli, uważane są rozmowy z rodzicami. Efektywne są też co tygodniowe zapisy
nieobecności ucznia, informacje przekazywane na zebraniach z rodzicami, wizyty
w miejscu praktyk, informacje do kuratora. Dwóch nauczycieli uważa, że wobec
niektórych uczniów żadne działania nie są skuteczne. Nauczyciel napotykają także
na trudności w podejmowaniu wyżej opisanych działań. Najczęściej jest to brak
współpracy ze strony rodziców, a także lenistwo uczniów, ich niechęć do uczęszczania
do szkoły. Tylko jeden z wychowawców nie napotyka na trudności. Nauczyciele
podejmuję próby ich przezwyciężania poprzez pisemne wezwania rodziców do szkoły,
rozmowy z uczniami. Jeden z nauczycieli nie próbuje rozwiązywać tych problemów,
gdyż uważa, że wszelkie sposoby są nieskuteczne. Nauczyciele prowadząc te działania
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podejmują współpracę z rodzicami, z pedagogiem, z pionem psychologicznopedagogicznym, z psychologiem, rzadziej z wychowawcami internatu, z kuratorem.
Jedna z osób najczęściej próbuje te problemy rozwiązać sama. Ponadto starają się
poznać sytuację rodzinno-bytowa ucznia, w celu zdiagnozowania problemów
z frekwencją. Źródłami wiedzy na ten temat są obserwacje w czasie wizyt domowych,
rozmowy z rodzicami, z uczniem, rzadziej analiza dokumentów ucznia, rozmowa
z psychologiem, pedagogiem czy innymi nauczycielami. Nauczyciele, w większości
przypadków, informują opiekunów prawnych ucznia o wysokiej absencji
i o sposobach pracy z dzieckiem w domu, w celu poprawy frekwencji szkolnej.
Niestety, tylko część rodziców podejmuję te współpracę.
Mocne strony szkoły:
 100 % nauczycieli zna i potrafi wskazać dokumenty prawa szkolnego, jakie
określają zachowanie uczniów w aspekcie frekwencji szkolnej
 100 % nauczycieli dokonuje analizy frekwencji uczniów
 100 % nauczycieli podejmuje działania mające na celu poprawę frekwencji
 100 % nauczycieli dokumentuje działania podejmowane w zakresie poprawy
frekwencji
 90 % nauczycieli stosuje nagrody i kary związane z frekwencją uczniów
 80 % nauczycieli zapoznaje uczniów z regulaminem szkolnym /– pozostałych
20 % nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie, gdyż nie wszyscy pełnią funkcje
wychowawcy klasy/
 70% nauczycieli napotyka na trudności w realizacji podejmowanych
oddziaływań wychowawczych związanych z poprawa frekwencji uczniów
 70 % nauczycieli informują opiekunów prawnych ucznia o wysokiej absencji
i podejmuje współpracę z rodzicami w celu poprawy frekwencji szkolnej
Słabe strony szkoły:
 stosowane nagrody i kary w zakresie frekwencji dziecka nie zawsze
są stosowane zgodnie ze szkolnym systemem kar i nagród w tym zakresie
 10% nauczycieli nie podejmuje prób rozwiązania problemów, na jakie
napotyka przy podejmowanych działaniach na rzecz pop[Rawy frekwencji
uczniów
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Funkcjonowanie szkoły lub placówki
w środowisku lokalnym
Rodzice są partnerami szkoły (szkoła wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci,
pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy): Współpraca
z rodzicami.
W zakresie tego wymagania przyjęto następujące kryteria:
1. Zgodność z przepisami prawa oświatowego.
2. Uwzględnianie możliwości rozwojowych uczniów.
3. Indywidualizacja oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych.
4. Formułowanie i wdrażanie wniosków.
5. Powszechność, dostępność.
6. Atrakcyjność realizacji.
Sformułowano pytania kluczowe:
1. W jaki sposób prowadzona jest dokumentacja?
2. Czy rodzice/opiekunowie prawni zapoznani zostali z IPWW?
3. W jaki sposób odbywa się przepływ informacji pomiędzy rodzicami/opiekunami
prawnymi a zespołem wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka?
4. Jaka jest znajomość wśród rodziców organizacji pracy szkoły związanej
z wyrównywaniem szans edukacyjnych?
5. Kto i kiedy zapoznaje z regulaminami?
6. Gdzie są dostępne regulaminy?
7. Czy rodzice/opiekunowie są informowani o formach i metodach pracy
z dzieckiem?
8. Czy nauczyciel przygotowuje zadania / opis do pracy z dzieckiem w domu?
9. Czy rodzice/opiekunowie wykorzystują proponowane formy pracy?
10. Czy rodzice/opiekunowie zauważają poprawę w funkcjonowaniu dziecka?
11. Czy współpraca z rodzicami wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów?
12. Czy oferta imprez integracyjnych oferowanych przez naszą placówkę spełnia
oczekiwania rodziców?
13. Na jakie trudności napotykają nauczyciele w zakresie współpracy z rodzicami?
14. W jaki sposób rozwiązują te trudności?
Zastosowano następujące metody i narzędzia badawcze:
 Dzienniki zajęć,
 IPWW, opinie PPP,
 indywidualne rozmowy,
 wywiad z dyrektorem,
 ankiety dla rodziców i nauczycieli,
 Karta Pracy z Rodziną,
 arkusz oceny realizacji IPWW,
 arkusz wizyty domowej,
 protokolarz zespołu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.
Badania ewaluacyjne przeprowadzono w formie wywiadów ankietowych.
Ankiety, do przeprowadzenia badań, wypełnili: rodzice - 48 rodziców, co stanowi
60 % wszystkich rodziców, których dzieci /: 80 dzieci/ korzystają z zajęć wczesnego
wspomagania rozwoju.
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Próba badawcza została dobrana zgodnie z zasadami metodologii badań.
Z przeprowadzonego wywiadu z v-ce dyrektorem, odpowiedzialnym za realizacje
zajęć wspierania wczesnego rozwoju dziecka, stwierdza się, że zostały
przeprowadzone działania: kontrola dokumentacji /: Dzienniki zajęć, IPWW, opinie
PPP, Karta Pracy z Rodziną, arkusz oceny realizacji IPWW, arkusz wizyty domowej,
protokolarz zespołu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka /. Z wywiadu
i analizy dokumentacji szkolnej wynika, że wszyscy nauczyciele podejmowali
działania w zakresie współpracy z rodzicami. Wpisy dotyczące tej współpracy znajdują
się w Karcie Pracy z Rodziną.
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Ankieta dla rodziców
Ankieta została przeprowadzona wśród rodziców, których dzieci korzystają z
zajęć wczesnego wspierania rozwoju dziecka w naszej placówce. Ankieta zawierała
12 pytań.
Szczegółowe wyniki;
1. Czy zostaliście Państwo zapoznani (w bieżącym roku szkolnym) z Indywidualnym
Programem Wczesnego Wspomagania Waszego dziecka?
a) tak - 48
b) nie - 0
2. W jaki sposób odbywa się przepływ informacji pomiędzy Państwem
a nauczycielami realizującymi zajęcia wczesnego wspomagania?
a) rozmowy indywidualne (omawianie zajęć) - 42
b) zalecenia pisemne (opis funkcjonowania dziecka, wskazówki do pracy
z dzieckiem w domu) - 8
c) rozmowy telefoniczne - 2
d) inne ………. - 0

S pos ób prz epływu informac ji pomiędz y
rodz ic ami/opiekunami
a nauc z yc ielem

rozmowy indywidualne
zalecenia pis emne
rozmowy telefoniczne

3. Czy zostali Państwo zapoznani z regulaminem zajęć wczesnego wspomagania
rozwoju (zasadami obowiązującymi podczas zajęć)?
a) tak - 48
b) nie - 0
4. W jaki sposób zapoznaliście się Państwo z powyższym regulaminem?
a) nauczyciel opowiedział mi o zasadach organizacji zajęć - 45
b) inna osoba (pedagog, dyrektor, sekretarka) - 3
c) przeczytałem/am na stronie internetowej - 0
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5. Czy macie Państwo dostęp do regulaminów obowiązujących w placówce?
a) tak - 48
b) nie - 0
6. W jaki sposób jesteście Państwo informowani o formach i metodach pracy
realizowanych podczas zajęć?
a) podczas indywidualnych rozmów z nauczycielem /po zajęciach/- 48
b) pisemnie (opis funkcjonowania dziecka) - 0
c) inna forma ….. - 0
7. W jaki sposób nauczyciel przygotowuje Państwa do kontynuowania oddziaływań
terapeutycznych z dzieckiem na terenie domu rodzinnego?
a) umożliwiając uczestnictwo w zajęciach - 5
b) pisemne wskazówki - 6
c) omawiając zajęcia - 43
d) inna forma ….. - 0
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8. Czy wykorzystujecie Państwo proponowane przez nauczyciela wskazówki?
a) tak - 48
b) nie - 0
9. Jak oddziaływania terapeutyczne realizowane podczas zajęć wczesnego
wspomagania rozwoju wpłynęły na poprawę funkcjonowania Państwa dziecka?
a) poprawa motoryki - 12
b) poprawa w zakresie funkcjonowania społecznego - 9
c) usprawnienie poznawcze - 36
d) usprawnienie ogólne rozwoju - 5
e) usprawnienie komunikacji - 6
f) brak odpowiedzi - 5
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10. Czy placówka wspiera Państwa w pełnieniu funkcji rodzicielskich?
a) tak - 45
b) nie - 1
c) nie mam zdania - 2

11. Czy propozycja imprez integracyjnych oferowana przez placówkę spełnia Państwa
oczekiwania?
a) tak - 45
b) nie - 0
c) nie mam zdania - 3
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12. Czy jesteście Państwo informowani o możliwościach kształcenia dziecka na
dalszych etapach edukacyjnych (przedszkole specjalne czy integracyjne; szkoła
specjalna czy integracyjna)?
a) tak - 47
b) nie - 1
Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni
zgodnie stwierdzili, że zostali
zapoznani, w bieżącym roku szkolnym, z Indywidualnym Programem Wczesnego
Wspomagania dziecka, z regulaminem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
i że cały czas mają dostęp do regulaminów obowiązujących w placówce.
Przepływ
informacji
pomiędzy
rodzicami/opiekunami
prawnymi
nauczycielami realizującymi zajęcia wczesnego wspomagania przebiega prawidłowo
i odbywa się systematycznie. Najczęstszym sposobem przekazywania informacji są
rozmowy indywidualne. Zdarzają się także sytuacje, że informacje są przekazywane
w formie pisemnych zaleceń, rzadko telefonicznie. Większość rodziców/opiekunów
prawnych zostało zapoznanych z regulaminem zajęć bezpośrednio przez nauczycieli,
a tylko nielicznym rodzicom regulamin został zaprezentowany przez inną osobę
(pedagog, dyrektor, sekretarka).
Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni są informowani o formach i metodach
pracy realizowanych podczas zajęć w czasie indywidualnych rozmów z nauczycielem
(po skończonych zajęciach).
Nauczyciele przygotowują rodziców/opiekunów prawnych do kontynuowania
oddziaływań terapeutycznych z dzieckiem na terenie domu rodzinnego. Najczęściej
odbywa się to poprzez omówienie zajęć, czasami poprzez umożliwienie rodzicom
udziału w zajęciach bądź pisemne wskazówki. Wszyscy rodzice wykorzystują w pracy
z dzieckiem wskazówki przekazywane przez nauczycieli.
Oddziaływania terapeutyczne realizowane podczas zajęć, zdaniem rodziców,
najbardziej wpływają na poprawę funkcji poznawczych, w znacznym stopniu także na
poprawę motoryki, funkcjonowania społecznego, rzadziej na usprawnienie funkcji
komunikatywnych i ogólnego rozwoju. Pięciu rodziców nie wskazało efektów
oddziaływań terapeutycznych.
Znaczna większość rodziców uważa, że placówka wspiera ich w pełnieniu
funkcji rodzicielskich; jeden rodzic uważa, że nie, a dwóch rodziców nie ma zdania na
ten temat. Prawie wszyscy rodzice uważają, że oferowane przez placówkę propozycje
imprez integracyjnych spełnia ich oczekiwania. Tylko troje nie ma zdania na ten
temat. Z jednym wyjątkiem, wszyscy rodzice są informowani o możliwościach
kształcenia dziecka na dalszych etapach edukacyjnych (przedszkole specjalne czy
integracyjne; szkoła specjalna czy integracyjna).
Mocne strony szkoły:
 100% rodziców zostało zapoznanych z Indywidualnym Programem
Wczesnego Wspomagania dziecka
 100% rodziców zostało zapoznanych z
regulaminem zajęć wczesnego
wspomagania rozwoju
 100% rodziców uważa, że cały czas
ma dostęp do regulaminów,
obowiązujących w placówce
 100% rodziców jest informowanych o formach i metodach pracy realizowanych
podczas zajęć w czasie indywidualnych rozmów z nauczycielem (po
skończonych zajęciach)
 100% rodziców wykorzystuje w pracy z dzieckiem wskazówki przekazywane
przez nauczycieli
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 98% rodziców jest informowanych o możliwościach kształcenia dziecka na
dalszych etapach edukacyjnych (przedszkole specjalne czy integracyjne; szkoła
specjalna czy integracyjna).
 94% rodziców uważa, że placówka wspiera ich w pełnieniu funkcji
rodzicielskich
 94% rodziców uważa, że oferowane przez placówkę propozycje imprez
integracyjnych spełnia ich oczekiwania
 w 93,7 % przypadkach regulamin zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka został przekazany bezpośrednio przez nauczycieli – co jest
najefektywniejszą formą
 w 87,5% przypadków nauczyciele przekazują rodzicom/opiekunom prawnym
informacje w trakcie indywidualnych rozmów – to najefektywniejsza forma,
gdyż stwarza możliwość nawiązania dialogu i wyjaśnienia ewentualnych
niezrozumiałych czy trudnych problemów
 75 % rodziców/opiekunów prawnych dostrzega poprawę w zakresie rozwoju
funkcji poznawczych dzieci objętych zajęciami
Słabe strony szkoły:
 czasami informacje bądź wskazówki do pracy z dzieckiem są przekazywane
w formie pisemnej – w takiej formie komunikacji nauczyciel-rodzic,
nie ma możliwości wyjaśnienia niezrozumiałych treści bądź skonsultowania
ewentualnych problemów
 10% rodziców/opiekunów prawnych nie wskazało efektów oddziaływań
terapeutycznych prowadzonych zajęć
 6% rodziców uważa, że placówka nie wspiera ich w pełnieniu funkcji
rodzicielskich bądź nie ma zdania na ten temat
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Ankieta dla nauczycieli
Ankieta została przeprowadzona wśród nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia
wczesnego wspierania rozwoju dziecka w naszej placówce. Ankietę wypełniło
6 nauczycieli, co stanowi 75 % wszystkich /: 8 osób/ nauczycieli prowadzących
zajęcia wspierania wczesnego rozwoju dziecka. Ankieta zawierała 13 pytań.
Szczegółowe wyniki;
1. W jaki sposób odbywa się przepływ informacji pomiędzy Państwem a rodzicami?
a) poprzez rozmowy indywidualne - 6
b) poprzez zalecenia pisemne (opis funkcjonowania dziecka, wskazówki do pracy
z dzieckiem w domu itp.) - 5
c) poprzez rozmowy telefoniczne - 1
d) inne - 0

Sposób przepływu informacji
pomiędzy nauczycielem i rodzicami

rozmowy indywidualne
zalecenia pisemne
rozmowy telefoniczne

2. W jaki sposób przygotowujecie Państwo rodziców do kontynuowania oddziaływań
terapeutycznych na terenie domu rodzinnego?
a) umożliwiając uczestnictwo w zajęciach - 6
b) poprzez pisemne wskazówki - 5
c) omawiając zajęcia - 6
d) inne - 0

Sposób przygotowywania rodziców
do kontynuowania oddziaływań
terapeutycznych w domu
poprzez umożliwienie
uczestnictwa w
zajęciach
poprzez pisemne
wskazówki
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3. Czy wykorzystywane są przez rodziców Państwa wskazówki?
a) tak - 6
b) nie - 0
4. Jak kontynuowanie przez rodziców postępowania terapeutycznego wpływa na
funkcjonowanie dziecka na zajęciach?
a) łatwiej wprowadzać nowe treści - 6
b) szybciej przyswajany jest materiał - 6
c) inne:
 nabywanie nowych umiejętności przez dziecko - 2

5. Czy rodzice zdaniem Państwa chętnie podejmują współpracę z palcówką?
a) tak - 6
a) b) nie - 0
6. Czy rodzice chętnie uczestniczą w imprezach integracyjnych organizowanych
przez placówkę?
a) tak - 6
b) nie - 0
7. W jaki sposób rodzice podejmują współpracę?
a) pomagają w przygotowaniu imprezy lub jej prowadzeniu - 6
b) pozyskują sponsorów - 0
c) inne - 0
8. Jakie formy wsparcia poza zajęciami WWR proponuje rodzicom placówka?
a) turnusy rehabilitacyjne - 6
b) pozyskiwanie środków na zakup sprzętu potrzebnego do terapii - 4
c) pomoc przy wypełnianiu wniosków dotyczących dofinansowań, orzecznictwa
itp. - 6
d) uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych, grupach wsparcia - 6
e) rozmowy indywidualne ze specjalistami (np. psychologiem) - 3
f) inne - 0
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9. Z jakich form wsparcia najchętniej zdaniem Państwa korzystają rodzice?
turnusy rehabilitacyjne - 5
a) pozyskiwanie środków na zakup sprzętu potrzebnego do terapii - 2
b) pomoc przy wypełnianiu wniosków dotyczących dofinansowań, orzecznictwa
itp. - 2
c) uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych, grupach wsparcia - 1
d) rozmowy indywidualne ze specjalistami (np. psychologiem) - 1
e) inne - 0
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Formy wsparcie z których najchętniej
korzystają rodzice
turnusy rehabilitacyjne

pozyskiwanie środków na
zakup sprzętu potrzebnego
do terapii
pomoc przy wypełnianiu
wniosków dotyczących
dofinansowań, orzecznictwa
itp.

10. Czy rodzice zostali zapoznani z regulaminem zajęć?
a) tak - 6
b) nie - 0
11. Czy stosują się do określonych w nim zasad?
a) tak - 2
b) nie - 0
c) częściowo - 4
12. Jakie punkty regulaminu nie są przestrzegane?
a) punktualność - 3
b) przestrzeganie zasad higieny osobistej dziecka - 1
c) odwoływanie obecności na zajęciach jeśli u dziecka wystąpią symptomy
choroby - 3
d) inne - 0
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13. Co chcielibyście Państwo zmienić we współpracy z rodzicami?
a) brak odpowiedzi - 4
b) aby rodzice przestrzegali regulaminu zajęć - 2

Nauczyciele, jako główny sposób przepływu informacji pomiędzy szkołą
a rodzicami, uznali: rozmowy indywidualne i przekazywanie pisemnych zaleceń (opis
funkcjonowania dziecka, wskazówki do pracy z dzieckiem w domu itp.).
Bardzo rzadko poprzez rozmowy telefoniczne. Wszyscy nauczyciele przygotowują
rodziców do kontynuowania oddziaływań terapeutycznych na terenie domu
rodzinnego poprzez umożliwienie uczestnictwo w zajęciach i ich omówienie. Bardzo
często przekazują wskazówki na piśmie. Nauczyciele potwierdzają, że rodzice
wykorzystują otrzymane wskazówki. Kontynuowane przez rodziców postępowania
terapeutyczne wpływają na poprawę funkcjonowania dzieci na zajęciach; łatwiej
i szybciej przyswajają materiał. Nauczyciele uważają, że wszyscy rodzice chętnie
podejmują współpracę i uczestniczą w imprezach integracyjnych, organizowanych
przez placówkę. Współpraca opiera się przede wszystkim na pomocy
w przygotowaniu imprezy lub jej prowadzeniu. Placówka, poza zajęciami WWR
proponuje rodzicom: turnusy rehabilitacyjne, pomoc przy wypełnianiu wniosków
dotyczących dofinansowania; orzecznictwa;
uczestnictwo w spotkaniach
informacyjnych i grupach wsparcia; oraz pozyskiwanie środków na zakup sprzętu
potrzebnego do terapii; rozmowy indywidualne ze specjalistami. Nauczyciele
uważają, że rodzice najchętniej korzystają z udziału w turnusach rehabilitacyjnych;
rzadziej z możliwości pozyskiwania środków na zakup sprzętu potrzebnego do
terapii, pomocy przy wypełnianiu wniosków dotyczących dofinansowania,
orzecznictwa itp., uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych, grupach wsparcia,
rozmów indywidualnych ze specjalistami. Wszyscy rodzice
zostali zapoznani
z regulaminem zajęć. Zdaniem nauczycieli, rodzice najczęściej tylko częściowo
stosują się do regulaminu, nieliczni w pełni. Nieprzestrzeganie regulaminu dotyczy
najczęściej: punktualności; odwoływania obecności na zajęciach, jeżeli dziecko jest
chore, rzadko nieprzestrzegania zasad higieny osobistej dziecka.
Większość
nauczycieli nie ma zastrzeżeń do współpracy z rodzicami. Dwoje chciałoby wpłynąć
na poprawę przestrzegania przez rodziców zasad regulaminu.
41 | S t r o n a

Mocne strony szkoły:
 100 % nauczycieli nawiązuje współpracę z rodzicami poprzez bezpośrednie
kontakty w postaci indywidualnych rozmów
 100 % nauczycieli przygotowuje rodziców do kontynuowania oddziaływań
terapeutycznych na terenie domu rodzinnego
 zdaniem nauczycieli, 100 % rodziców wykorzystuje otrzymane wskazówki
do pracy z dzieckiem
 100% nauczycieli uważa, że rodzice chętnie współpracują ze szkołą
 100% nauczycieli uważa, że rodzice chętnie uczestniczą w imprezach
integracyjnych, organizowanych przez placówkę
 100 % nauczycieli proponuje rodzicom dodatkowe formy wsparcia /poza
zajęciami WWR/, poszerzając tym samym ofertę edukacyjno-terapeutyczną
 100 % rodziców zostało zapoznanych z regulaminem zajęć WWR
Słabe strony szkoły:
 66 % nauczycieli twierdzi, że większość rodziców tylko częściowo stosuje
się do regulaminu zajęć WWR
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Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
- Przedszkola
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej, diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów uwzględniając ich
możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć, wdrożone
wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce: Samodzielne spożywanie
posiłków.
W zakresie tego wymagania przyjęto następujące kryteria:
1. Zgodność z przepisami prawa oświatowego.
2. Uwzględnianie możliwości rozwojowych uczniów.
3. Indywidualizacja oddziaływań.
4. Akceptowalność i skuteczność terapii karmienia.
5. Formułowanie i wdrażanie wniosków.
6. Powszechność, dostępność.
7. Jawność wymagań.
Sformułowano pytania kluczowe:
1. Jakie dokumenty prawne określają kształtowanie umiejętności samodzielnego
spożywania posiłków?
2. Kto, kiedy i w jaki sposób dokonuje diagnozy umiejętności samodzielnego
spożywania posiłków ?
3. Jakie metody stosuje się w celu kształtowania umiejętności samodzielnego
spożywania posiłków?
4. W jaki sposób podopieczni uczestniczą w działaniach sprzyjających powstawaniu
umiejętności samodzielnego spożywania posiłków ?
5. W jaki sposób uwzględniane są możliwości rozwojowe dzieci podczas realizacji
terapii karmienia?
6. Na jakie trudności napotykają nauczyciele w działaniach związanych z poprawą
umiejętności samodzielnego spożywania posiłków?
7. W jaki sposób rozwiązują te trudności?
8. Z kim nauczyciele współpracują?
9. Czy rodzice, opiekunowie prawni informowania są o terapii karmienia?
10. Czy nauczyciel informuje rodziców, opiekunów prawnych do pracy z dzieckiem w
zakresie terapii karmienia?
11. Czy rodzice, opiekunowie prawni wykorzystują proponowaną terapię karmienia?
12. Czy rodzice, opiekunowie zauważają postępy w kształtowaniu umiejętności
samodzielnego spożywania posiłków?
Zastosowano następujące metody i narzędzia badawcze:
 Karta diagnozy w sferze samodzielności dziecka
 analiza dokumentów/dzienniki zajęć, orzeczenia PPP, IPWiKR/
 obserwacja,
 ankieta,
 rozmowa.
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Diagnozie wstępnej poddano 24 przedszkolaków, co stanowi 100% wszystkich
przedszkolaków w naszej placówce. Badanie odbyło się w miesiącu październiku
2012 r. Do przeprowadzenia diagnozy wykorzystano Kartę diagnozy spożywania
posiłków. Karta zawierała 62
zagadnienia dotyczące samodzielnego spożywania
pokarmów wraz z możliwością zaznaczenia wyników obserwacji: tak - potrafi;
częściowo z pomocą, nie – nie potrafi.
Badania ewaluacyjne przeprowadzono w formie wywiadów ankietowych.
Ankiety, do przeprowadzenia badań wypełnili: rodzice – 24 , co stanowi 100%
wszystkich rodziców dzieci objętych zajęciami przedszkolnymi. Nauczyciele wypełnili
ankiety zgodnie z wynikami badania diagnostycznego, przeprowadzonego w miesiącu
maju 2013 r. /wyniki badania zostały odnotowane na Karcie diagnozy spożywania
posiłków i porównane z wynikami badania wstępnego/. Badaniem diagnostycznym
w miesiącu maju 2013 r. objęto 100 % przedszkolaków.
Z przeprowadzonego wywiadu z v-ce dyrektorem, odpowiedzialnym
za nauczanie w grupach przedszkolnych placówki, stwierdza się, że zostały
przeprowadzone działania: kontrola dokumentacji /: Dzienniki zajęć, orzeczenia PPP,
Karta diagnozy w sferze samodzielności dziecka, Karcie diagnozy spożywania
posiłków Indywidualne Programy Wspierania i Korygowania Rozwoju/. Z wywiadu
i analizy dokumentacji szkolnej wynika, że wszyscy nauczyciele podejmowali
działania mające na celu realizację zajęć z zakresu doskonalenia umiejętności
samodzielnego spożywania posiłków. W dokumentach znajdują się wpisy dotyczące
realizacji zadań związanych z samodzielnym spożywaniem posiłków przez dzieci..
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Ankieta dla rodziców
Ankietę wypełniło 24 rodziców, których dzieci są przedszkolakami. Ankieta
zawierała 3 pytania.
1. Czy Pani/Pana dziecko samodzielnie spożywa posiłki?
a) tak - 13
b) nie - 6
c) z pomocą - 5

2. Czy chciałaby/chciałby Pani/Pan, aby w przedszkolu prowadzona była terapia
karmienia?
a) tak - 24
b) nie - 0
3. Czy będzie Pani/Pan kontynuować w domu terapię zaproponowaną przez
nauczyciela?
a) tak - 24
b) nie - 0
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Ankieta dla nauczycieli
W badaniu wzięło udział 24 nauczycieli,
przedszkolnych. Ankieta zawierała 3 pytania zamknięte.

pracujących

w

grupach

Szczegółowe wyniki:
1. Czy dziecko samodzielnie spożywa posiłki?
a) tak - 8
b) nie - 6
c) z pomocą - 10

2. Czy dziecko wymaga prowadzenia terapii karmienia w przedszkolu?
a) tak - 24
b) nie - 0
3. Czy dziecko wymaga kontynuacji terapii karmienia w domu?
a) tak - 24
b) nie - 0
13 rodziców uważa, ze dziecko samodzielnie spożywa posiłki, 5 – że z pomocą,
6 - że nie opanowało tej umiejętności. Wszystkie dzieci, zdaniem rodziców,
wymagają prowadzenia terapii karmienia w przedszkolu i jej kontynuacji w domu.
Nauczyciele uważają, że 8 dzieci samodzielnie spożywa posiłki, 10 – z pomocą, a 6 –
nie opanowało tej umiejętności. Wszystkie dzieci, zdaniem nauczycieli, wymagają
prowadzenia terapii karmienia w przedszkolu i jej kontynuacji w domu.
Mocne strony szkoły:
 nauczyciele udzielając odpowiedzi na pytania do ankiety opierali się
na wnikliwej obserwacji, udokumentowanej we wrześniu i czerwcu na Karcie
diagnostycznej
w
sferze
samodzielności
spożywania
posiłków
dla przedszkola.
 nauczyciele i rodzice są zgodni w 100 %, że wszystkie dzieci wymagają
prowadzenia terapii karmienia w przedszkolu i jej kontynuacji w domu
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WNIOSKI
Obszar I: Procesy zachodzące w szkole lub placówce.
Przedmiot ewaluacji tego obszaru, to: Frekwencja uczniów na zajęciach
lekcyjnych.
Wnioski:
 przeprowadzić szkolenie i doskonalić się na temat „skutecznego działania –
zwiększenia wiary w swoją moc oddziaływania na ucznia i rodzica”
 kontynuować dziania mające na celu zapoznanie uczniów i utrwalanie
znajomości regulaminu szkolnego, zwłaszcza w zakresie stosowanych kar
i nagród dotyczących frekwencji
 kontynuować działania w celu poprawy frekwencji uczniów, zwłaszcza
na pierwszych i ostatnich zajęciach lekcyjnych /np. monitorować znajomość
planu lekcji przez uczniów lub posiadania planu w szkole; kontynuować
na bieżąco
monitorowanie frekwencji uczniów; kontynuować realizację
programu Jestem obecny/
 działania podejmowane przez nauczycieli, w sytuacji nieobecności ucznia
na zajęciach szkolnych /zwłaszcza wówczas, kiedy dotyczą dzieci z frekwencją
poniżej przeciętnej/ należy podejmować najpóźniej po tygodniu od pierwszego
dnia nieobecności dziecka
 ujednolicić zasady nagradzania i karania uczniów w związku z frekwencją,
uatrakcyjnić nagrody zwiększyć ich częstotliwość przyznawania, nie tylko dla
tych najlepszych, ale dla każdego kto poprawia swój wynik z poprzedniego
okresu
 podjąć konkretne działania, które mają na celu zmobilizowanie rodziców do
pracy nad poprawa frekwencji dziecka
Obszar II: Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym.
Przedmiot ewaluacji tego obszaru, to: Współpraca z rodzicami.
Wnioski:
 kontynuować i utrzymać na takim samym poziomie działania związane
z zapoznawaniem rodziców z Indywidualnym Programem Wczesnego
Wspomagania dziecka, regulaminem szkolnym, regulaminem zajęć WWR
 we współpracy z rodzicami opracować harmonogramy działań współpracy
spełniające oczekiwania rodziców i nauczycieli
 podjąć działania w celu mobilizowania rodziców do przestrzegania regulaminu
zajęć WWR
 dążyć do 100% wspierania rodziców w pełnieniu funkcji rodzicielskich
Obszar III: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej
działalności statutowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - Przedszkola.
Przedmiot ewaluacji tego obszaru, to: Samodzielne spożywanie posiłków.
Wnioski:
 kontynuować działania mające na celu doskonalenie umiejętności
samodzielnego spożywania posiłków przez wychowanków przedszkola w szkole
i w domu
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Osoby odpowiedzialne za:
 opracowanie narzędzi diagnostycznych i przeprowadzenie ewaluacji
w przedszkolu : nauczyciele przedszkola
 opracowanie narzędzi diagnostycznych i przeprowadzenie ewaluacji we WWR :
Z. Kuran, A. Bąk - Pierzakowska
 opracowanie narzędzi diagnostycznych i przeprowadzenie ewaluacji w zakresie
frekwencji w szkole: L. Krystkiewicz, K. Dawid-Jędrysiak
 sporządzenie raportu : Marzena Szczuko, Anna Mikołajczyk, A.BąkPierzakowska.
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ZAŁĄCZNIKI
ANKIETA DLA UCZNIÓW
Chcielibyśmy poznać Twoje zdanie na tematy związane ze szkołą. Ankieta jest
anonimowa. Prosimy o szczere odpowiedzi.
1. Czy zostałeś zapoznany z zasadami usprawiedliwiania nieobecności w szkole?
a) tak
b) nie
c) inne – jakie ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Czy wiesz gdzie w szkole znajduje się regulamin szkolny?
a) tak – gdzie ………………………………………………………………………………………………..
b) nie
3. Czy wiesz, jakie są nagrody i kary związane z frekwencją w szkolną?
a) wiem
wypisz jakie
nagrody:
……………………………………………………………………………………………………
kary: …………………………………………………………………………………………………………
b) nie wiem
4. Czy nosisz ze sobą (np. w plecaku) swój plan lekcji?
a) tak
b) nie
5. Za jakiego ucznia się uważasz?
a) prymusa
b) dobrego
c) przeciętnego
d) słabego
6. Czy masz trudności w nauce?
a) tak
b) czasami
c) nie
7. Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
…………………………………………………………………………………………………………………….
dlaczego?
…………………………………………………………………………………………………………………….
8. Jakich przedmiotów najbardziej nie lubisz?
…………………………………………………………………………………………………………………….
dlaczego?
…………………………………………………………………………………………………………………….
9. Jaki przedmiot sprawia ci najwięcej trudności
…………………………………………………………………………………………………………………….
10. Dlaczego tak uważasz?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
11. Czy lubisz chodzić do szkoły?
a) tak
b) nie
c) to zależy (wybierając tę opcję, opisz sytuacje, kiedy lubisz chodzić do szkoły)
…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
12. Czy zdarza Cci się opuszczać pojedyncze lekcje (ucieczki)?
a) tak, często
b) tak, rzadko
c) nigdy
13. Z jakiego powodu opuszczasz te lekcje?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
14. Czy zdarza ci się chodzić na wagary?
a) tak, często
b) tak, rzadko
c) nigdy
15. Z jakiej przyczyny chodzisz na wagary? (możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi)
a) ucieczka przed sprawdzianem
b) nie przygotowałem/łam się do lekcji
c) pozostawanie w domu bez powodu
d) pozostawanie w domu z konkretnego powodu: opieka nad rodzeństwem,
powody rodzinne, prace w gospodarstwie, inne
…………………………………………………………………………………………………………………
e) brak zeszytów, podręczników czy innych przyborów szkolnych
f) niechęć do nauczyciela, szkoły (co jest tego przyczyną?)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
g) trudne sytuacje w szkole np. dokuczanie, dręczenie, inne
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
h) brak pracy domowej
i) problemy zdrowotne
j) nie lubię swojej klasy – napisz dlaczego
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
k) nieodpowiednie według mnie traktowanie przez nauczyciela (jakie?)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
l) lenistwo
m) wagary
n) jestem namawiany do ucieczek, wagarów (jeśli tak, to przez kogo?)
…………………………………………………………………………………………………………………
o) inne (jakie?)
…………………………………………………………………………………………………………………
16. Jeśli uciekasz z lekcji, to co wtedy robisz, gdzie zwykle przebywasz?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
17. Czy rodzice interesują się Twoją nauką i obecnością w szkole?
a) tak
b) czasami
c) w ogóle nie interesują się mną
18. Czy rodzice wiedzą o Twoich nieobecnościach w szkole na bieżąco?
a) tak
b) nie
50 | S t r o n a

c) nie o wszystkich
19. Co robią rodzice, gdy dowiedzą się o Twoich ucieczkach z lekcji czy wagarach?
a) rozmawiają ze mną
b) krzyczą i nie przyjmują żadnego mojego tłumaczenia
c) w ogóle nie reagują
d) jestem karany/a (jak?)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
20. Czy Twoje nieobecności w szkole, o których sam zdecydowałeś/Aś (nieobecności
bez powodu), rodzice usprawiedliwiają?
a) zawsze
b) czasami
c) nigdy
21. Czy spóźniasz się na lekcje?
a) tak, rzadko
b) tak, często
c) nigdy
22. Jeśli spóźniasz się na lekcje, to co jest tego powodem?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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ANKIETA DLA NAUCZYCIELI - WYCHOWAWCÓW
Chcielibyśmy poznać Państwa zdanie na temat działań związanych z frekwencją
szkolną uczniów. Ankieta jest anonimowa. Prosimy o szczere odpowiedzi.
1. Jakie dokumenty prawa szkolnego określają zachowanie ucznia w aspekcie
frekwencji szkolnej?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2. Czy zapoznaje Pan/Pani uczniów z regulaminem szkolnym?
Tak
Nie
W jakich sytuacjach?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3. Jakie nagrody związane z frekwencją ucznia stosuje Pan/Pani?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4. Jakie kary związane z frekwencją ucznia stosuje Pan/Pani?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
5. Czy dokonuje Pan/Pani analizy frekwencji uczniów?
Tak
Nie
6. Jakie działania podejmuje Pan/Pani w sytuacji absencji ucznia?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
7. Po jakim okresie nieobecności podejmuje Pan/Pani te działania?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
8. Jak i gdzie dokumentuje Pan/Pani te działania?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
9. Które z podejmowanych przez siebie działań uważa Pan/Pani za skuteczne?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
10. Na jakie trudności napotyka Pan/Pani w działaniach związanych z poprawą
frekwencji uczniów?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
11. Jak rozwiązuje Pan/Pani te trudności?
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….........................................................................
12. Z kim współpracuje Pan/Pani prowadząc działania związane z poprawą
frekwencji uczniów?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
13. Jakie są Pana/Pani źródła wiedzy na temat sytuacji rodzinno- bytowej ucznia?
.....................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
14. Czy informuje Pan/Pani rodziców/opiekunów ucznia o wysokiej absencji
o sposobach pracy z dzieckiem w domu, w celu poprawy frekwencji w szkole?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
15. Czy rodzice/opiekunowie Pani zdaniem wdrażają i wykorzystują proponowane
sposoby pracy z dzieckiem?
Tak
Nie

Dziękujemy bardzo za udział w ankiecie!
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ANKIETA DLA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
Chcielibyśmy poznać Państwa zdanie na temat działań związanych
z frekwencją szkolną Waszych dzieci. Ankieta jest anonimowa. Prosimy o szczere
odpowiedzi.
1. Jaki sposób kontaktu z nauczycielami jest przez Pana/Panią preferowany ? Jak
najczęściej kontaktuje się Pan/Pani z nauczycielem? (zaznacz wybraną
odpowiedź)
a) wywiadówki
b) indywidualne spotkania z nauczycielami w szkole
c) pisemne opinie o postępach dziecka
d) kontakt telefoniczny
e) inne..........................................................................................................................
2. Kto najczęściej inicjuje, rozpoczyna kontakt?
a) ja jako rodzic (opiekun prawny)
b) kontakt inicjuje nauczyciel
3. Czy zna Pan/Pani zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia zgodne z
regulaminem szkoły?
a) tak
b) nie
4. Czy uczestniczy Pan /Pani w spotkaniach rodzice (opiekunowie prawni) wychowawca ?
a) zawsze
b) często
c) czasami
d) nigdy
5. Częstotliwość spotkań z wychowawcą jest Pana/Pani zdaniem?
a) wystarczająca
b) za duża
c) za mała
d) nie mam zdania
6. Czy współpracę rodziców(opiekunów prawnych) ze szkołą możemy uzupełnić
o inne formy?
a) tak- jakie?
 rozmowy telefoniczne
 e-mail
 spotkania wychowawca- uczeń- rodzic
b) nie
c) nie mam zdania
7. Czy Państwa zdaniem rodzice są wystarczająco informowani o frekwencji swojego
dziecka?
a) tak
b) nie
8. Czy szkoła wspiera Państwa w reagowaniu na nieobecności dziecka w szkole?
a) tak
b) nie
c) nie mam zdania
9. Czy szkoła poinformowała Pana/Panią jak reagować na wagary dziecka, w jaki
sposób postępować z dzieckiem (dotyczy rodziców/opiekunów prawnych)
uczniów wagarujących)?
a) tak
b) nie
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10. Czy stosuje się Pan/Pani do tych zaleceń?
a) tak
b) nie
11. Jakie są skutki, konsekwencje zastosowane w domu wobec dziecka ,gdy dowie
się Pan/Pani, że było na wagarach?
…………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
12. Czego Państwo oczekują od wychowawcy?
a) godnego traktowania ucznia
b) współpracy
c) pomocy
d) bieżącego monitorowania wyników w nauce i frekwencji ucznia
e) informacji o zmianach w szkolnictwie
f) zrozumienia
g) obiektywnej oceny dziecka
h) rozmów z uczniami
i) inne .........................................................................................................................
13. Własne uwagi:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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ANKIETA DLA RODZICÓW
Ankieta została przeprowadzona wśród rodziców, których dzieci korzystają z
zajęć wczesnego wspierania rozwoju dziecka w naszej placówce. Ankieta zawierała
12 pytań.
1. Czy zostaliście Państwo zapoznani (w bieżącym roku szkolnym) z Indywidualnym
Programem Wczesnego Wspomagania Waszego dziecka?
a) tak
b) nie
2. W jaki sposób odbywa się przepływ informacji pomiędzy Państwem
a nauczycielami realizującymi zajęcia wczesnego wspomagania?
a) rozmowy indywidualne (omawianie zajęć)
b) zalecenia pisemne (opis funkcjonowania dziecka, wskazówki do pracy
z dzieckiem w domu)
c) rozmowy telefoniczne
d) inne ………………………………………………………………………………………………………….
3. Czy zostali Państwo zapoznani z regulaminem zajęć wczesnego wspomagania
rozwoju (zasadami obowiązującymi podczas zajęć)?
a) tak
b) nie
4. W jaki sposób zapoznaliście się Państwo z powyższym regulaminem?
a) nauczyciel opowiedział mi o zasadach organizacji zajęć
b) inna osoba (pedagog, dyrektor, sekretarka)
c) przeczytałem/am na stronie internetowej
5. Czy macie Państwo dostęp do regulaminów obowiązujących w placówce?
a) tak
b) nie
6. W jaki sposób jesteście Państwo informowani o formach i metodach pracy
realizowanych podczas zajęć?
a) podczas indywidualnych rozmów z nauczycielem /po zajęciach/
b) pisemnie (opis funkcjonowania dziecka)
c) inna forma ………………………………………………………………………………………………..
7. W jaki sposób nauczyciel przygotowuje Państwa do kontynuowania oddziaływań
terapeutycznych z dzieckiem na terenie domu rodzinnego?
a) umożliwiając uczestnictwo w zajęciach
b) pisemne wskazówki
c) omawiając zajęcia
d) inna forma ……………………………………………………………………………………………….
8. Czy wykorzystujecie Państwo proponowane przez nauczyciela wskazówki?
a) tak
b) nie
9. Jak oddziaływania terapeutyczne realizowane podczas zajęć wczesnego
wspomagania rozwoju wpłynęły na poprawę funkcjonowania Państwa dziecka?
a) poprawa motoryki
b) poprawa w zakresie funkcjonowania społecznego
c) usprawnienie poznawcze
d) usprawnienie ogólne rozwoju
e) usprawnienie komunikacji
f) brak odpowiedzi
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10. Czy placówka wspiera Państwa w pełnieniu funkcji rodzicielskich?
a) tak
b) nie
c) nie mam zdania
11. Czy propozycja imprez integracyjnych oferowana przez placówkę spełnia Państwa
oczekiwania?
a) tak
b) nie
c) nie mam zdania
12. Czy jesteście Państwo informowani o możliwościach kształcenia dziecka na
dalszych etapach edukacyjnych (przedszkole specjalne czy integracyjne; szkoła
specjalna czy integracyjna)?
a) tak
b) nie
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ANKIETA DLA NAUCZYCIELI/WYCHOWAWCÓW
Chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat działań dotyczących współpracy
szkoły z rodzicami dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.
Prosimy o zakreślenie jednej odpowiedzi.
1. W jaki sposób odbywa się przepływ informacji pomiędzy Państwem a rodzicami?
a) poprzez rozmowy indywidualne
b) poprzez zalecenia pisemne (opis funkcjonowania dziecka, wskazówki do pracy
z dzieckiem w domu itp.)
c) poprzez rozmowy telefoniczne
d) inne…………………………………………………………………………………………………………..
2. W jaki sposób przygotowujecie Państwo rodziców do kontynuowania oddziaływań
terapeutycznych na terenie domu rodzinnego?
a) umożliwiając uczestnictwo w zajęciach
b) poprzez pisemne wskazówki
c) omawiając zajęcia
d) inne………………………………………………………………………………………………………….
3. Czy wykorzystywane są przez rodziców Państwa wskazówki?
a) tak
b) nie
4. Jak kontynuowanie przez rodziców postępowania terapeutycznego wpływa na
funkcjonowanie dziecka na zajęciach?
a) łatwiej wprowadzać nowe treści
b) szybciej przyswajany jest materiał
c) inne ………………………………………………………………………………………………………….
5. Czy rodzice zdaniem Państwa chętnie podejmują współpracę z palcówką?
a) tak
b) nie
6. Czy rodzice chętnie uczestniczą w imprezach integracyjnych organizowanych
przez placówkę?
a) tak
b) nie
7. W jaki sposób rodzice podejmują współpracę?
a) pomagają w przygotowaniu imprezy lub jej prowadzeniu
b) pozyskują sponsorów
c) inne ………………………………………………………………………………………………………….
8. Jakie formy wsparcia poza zajęciami WWR proponuje rodzicom placówka?
a) turnusy rehabilitacyjne
b) pozyskiwanie środków na zakup sprzętu potrzebnego do terapii
c) pomoc przy wypełnianiu wniosków dotyczących dofinansowań, orzecznictwa
itp.
d) uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych, grupach wsparcia
e) rozmowy indywidualne ze specjalistami (np. psychologiem)
f) inne…………………………………………………………………………………………………………..
9. Z jakich form wsparcia najchętniej zdaniem Państwa korzystają rodzice?
a) turnusy rehabilitacyjne
b) pozyskiwanie środków na zakup sprzętu potrzebnego do terapii
c) pomoc przy wypełnianiu wniosków dotyczących dofinansowań, orzecznictwa
itp.
d) uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych, grupach wsparcia
e) rozmowy indywidualne ze specjalistami (np. psychologiem)
f) inne…………………………………………………………………………………………………………..
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10. Czy rodzice zostali zapoznani z regulaminem zajęć?
a) tak
b) nie
11. Czy stosują się do określonych w nim zasad?
a) tak
b) nie
c) częściowo
12. Jakie punkty regulaminy nie są przestrzegane?
a) punktualność
b) przestrzeganie zasad higieny osobistej dziecka
c) odwoływanie obecności na zajęciach jeśli u dziecka wystąpią symptomy
choroby
d) inne…………………………………………………………………………………………………………..
13. Co chcielibyście Państwo zmienić we współpracy z rodzicami?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Dziękujemy.
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ANKIETA DLA RODZICÓW
Ankietę wypełniło 24 rodziców, których dzieci są przedszkolakami. Ankieta
zawierała 3 pytania.
1. Czy Pani/Pana dziecko samodzielnie spożywa posiłki?
a) tak
b) nie
c) z pomocą
2. Czy chciałaby/chciałby Pani/Pan, aby w przedszkolu prowadzona była terapia
karmienia?
a) tak
b) nie
3. Czy będzie Pani/Pan kontynuować w domu terapię zaproponowaną przez
nauczyciela?
a) tak
b) nie
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ANKIETA DLA NAUCZYCIELI
W badaniu wzięło udział 24 nauczycieli, pracujących
przedszkolnych. Ankieta zawierała 3 pytania zamknięte.

w

grupach

1. Czy dziecko samodzielnie spożywa posiłki?
a) tak
b) nie
c) z pomocą
2. Czy dziecko wymaga prowadzenia terapii karmienia w przedszkolu?
a) tak
b) nie
3. Czy dziecko wymaga kontynuacji terapii karmienia w domu?
a) tak
b) nie
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