
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

przeprowadzonej w Bursie Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim 

w roku szkolnym 2017/ 2018 

 

Priorytet 5 

Wzmacnianie wychowawczej roli bursy/szkoły. 

 

Ewaluacja prowadzona była w celu poznania jakości współpracy Bursy Szkolnej z 

rodzicami oraz nauczycielami i pedagogami szkół, do których uczęszcza nasza młodzież. 

Raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Bursie Szkolnej w 

Ostrowcu Świętokrzyskim przez zespół nauczycieli powołany do ewaluacji obszaru 

„Współpraca z rodzicami, nauczycielami i pedagogami szkół do których uczęszczają 

wychowankowie” 

W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje dotyczące współpracy z rodzicami 

wychowanków. Pozyskiwano informacje na temat współpracy ze szkołami oraz pedagogami  

i nauczycielami szkół, do których uczęszcza młodzież.  

Badania skierowano do wychowanka, rodzica, pedagoga, nauczyciela, nauczycieli - 

wychowawców i pracowników niepedagogicznych, stosując różne metody badawcze  

w okresie od 01.03.2018 do 31.03.2018. 

Wyniki ewaluacji zostaną wykorzystane zarówno do ustalenia mocnych stron bursy, wskażą 

dobre praktyki,  jak też  pozwolą na refleksję i podjęcie stosownych działań w celu poprawy 

współpracy z w/w podmiotami. Pozwolą na zdiagnozowanie oczekiwań i potrzeb rodziców 

wobec Bursy oraz na sformułowanie wniosków i rekomendacji, które wpłyną na poprawę 

współpracy z rodzicami i szkołami.  

Na podstawie zebranych danych został sporządzony poniższy raport. 

 Cele ewaluacji  

1. Pozyskiwanie informacji na temat współpracy rodziców z Bursą Szkolną.  

2. Zdiagnozowanie oczekiwań i potrzeb rodziców wobec Bursy. 

3. Pozyskiwanie informacji na temat współpracy ze szkołami. 

4. Sformułowanie wniosków i rekomendacji, które wpłyną na poprawę współpracy  

z rodzicami i szkołami.  

 

Wnioski: 

1. Rodzice aktywnie i chętnie uczestniczą w życiu placówki. 



2. Działania podejmowane w celu zachęcenia rodziców do aktywnej współpracy z Bursą/z 

nauczycielami, są wystarczające i spełniają swoją rolę. 

3. Proponowane przez placówkę formy współpracy z rodzicami oraz nauczycielami i 

pedagogami ze szkół, są zadowalające dla wszystkich stron zainteresowanych.  

4. Wzajemna współpraca rodziców, szkół,  nauczycieli wychowawców i dyrektora jest 

oceniana przez wszystkie badane podmioty bardzo wysoko. 

 

Rekomendacje: 

1.Kontynuować działania w zakresie wzajemnej współpracy z rodzicami, nauczycielami i 

pedagogami szkół. 

 

Działania: 

1.Wymiana informacji o postępach wychowanków w nauce, wypełnianiu obowiązku 

szkolnego, zachowaniu, sytuacji rodzinnej i zdrowotnej. 

2.Wymiana informacji na temat bieżącej sytuacji wychowawczej. 

3. Informowanie o sukcesach i pozytywnej postawie wychowanków lub o pojawiających się 

sytuacjach problemowych. 


