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Szanowni Pa!stwo, 
 
na wst!pie do niniejszego opracowania chcieliby"my Pa#stwu bardzo serdecznie podzi!kowa$ 
za tak gor%ce przyj!cie naszej inicjatywy i okazane zainteresowanie ankiet%. Mamy nadziej!, 
&e raport, który oddajemy w Pa#stwa r!ce, spe'ni wszelkie oczekiwania i zoowocuje przysz'ymi 
zmianami w Radzie Rodziców i Szkole. 
 
Szczególne podzi!kowania kierujemy do Dyrekcji Szko'y i Grona Pedagogicznego za wsparcie 
inicjatywy i doping do pracy na rzecz placówki. 
 
Opracowanie powsta'o na bazie ankiety przeprowadzonej w listopadzie 2011 roku przez Rad! 
Rodziców, dzia'aj%c% od ponad 5 lat na terenie Szko'y Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza 
w Babicach. Te kilkuletnie do"wiadczenia, a tak&e dziesi%tki rozmów przeprowadzonych 
z rodzicami uczniów naszej szko'y, u"wiadomi'y nam, &e jako organ bardzo potrzebujemy 
usprawni$ komunikacj! mi!dzy rodzicami a Rad%. Jednocze"nie powinni"my zebra$ w jedn% 
ca'o"$ opinie na temat naszej dzia'alno"ci, a tak&e informacje o oczekiwaniach rodziców 
w stosunku do nas i szko'y. 
 
Inspiruj%ce okaza'o si! dla nas &artobliwe, acz prawdziwe przys'owie: "Gdzie dwóch Polaków, 
tam trzy opinie" i podj!li"my inicjatyw! uruchomienia Serwisu Ankietowego Rady Rodziców 
(SARR). 
 
Pierwsza przeprowadzona przez nas ankieta, b!d%ca podstaw% do sporz%dzenia niniejszego 
raportu, mia'a na celu:  

! okre"lenie poziomu rozpoznawalno"ci i przydatno"ci funkcjonuj%cej dotychczas 
w szkole Rady Rodziców oraz 

! sklasyfikowanie nurtuj%cych rodziców problemów wyst!puj%cych w placówce 
i uszeregowanie ich w odpowiedniej kolejno"ci, jako wyznacznik przysz'ych dzia'a# 
Rady Rodziców. 

 
W naszej opinii badanie odnios'o zamierzony cel. Pozwoli'o na uszeregowanie licznych 
problemów i kwestii nurtuj%cych rodziców, podejmowanych dot%d przez Rad! Rodziców 
w sposób przypadkowy. 
 
Teraz, w kolejnym kroku, b!dziemy rozpoznawali i wspólnie z w'adzami Szko'y czy te& Gminy, 
rozwi%zywali poruszone w niniejszym raporcie problemy. Informacje o post!pie tych prac 
b!dziemy publikowali na 'amach internetowej strony Rady Rodziców, na któr% serdecznie 
zapraszamy. 
 
www.rr.szkola-starebabice.pl 
 
 
 
 
 
(yczymy udanej lektury 
Rada Rodziców  
Szko"y Podstawowej w Starych Babicach 
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INFORMACJE O BADANIU 
Badanie zosta!o przeprowadzone w"ród wszystkich 
ch#tnych rodziców dzieci ucz#szczaj$cych do Szko!y 
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych 
Babicach. 
 
G!ówne cele ankiety to: 

! okre"lenie poziomu rozpoznawalno"ci 
i przydatno"ci funkcjonuj$cej dotychczas 
w szkole Rady Rodziców oraz  

! sklasyfikowanie nurtuj$cych rodziców problemów 
wyst#puj$cych w placówce i uszeregowanie ich 
w odpowiedniej kolejno"ci, jako wyznacznik 
przysz!ych dzia!a% Rady Rodziców. 

 
Do przeprowadzenia badania wykorzystano profesjonalny 
system ankietowy. 
 
Zaproszenia umo&liwiaj$ce wzi#cie udzia!u 
w elektronicznej ankiecie rozdane zosta!y podczas zebra% 
klasowych w dniu 14 listopada 2011 roku. Nieobecnym 
tego dnia rodzicom, wychowawcy przekazywali wy&ej  

wspomniane zaproszenia, za po"rednictwem dzienniczków 
uczniowskich. Informacja o badaniu zamieszczona by!a 
równie& na  tablicach informacyjnych szko!y i Rady 
Rodziców, na drzwiach wej"ciowych do szko!y, na 
korytarzach, a tak&e na stronie internetowej Rady 
Rodziców http://rr.szkola-starebabice.pl oraz 
w Newsletterze UG Stare Babice na http://www.stare-
babice.waw.pl/. Rodzice nie maj$cy dost#pu do internetu 
mogli, za po"rednictwem przedstawicieli klas do RR, 
wype!ni' ankiet# w formie drukowanej. Nikt nie skorzysta! 
z tej drogi wzi#cia udzia!u w badaniu. 
 
W badaniu wzi#!o udzia! ponad 22% wszystkich 
rodziców1, przy czym bardzo widoczne jest znacznie 
wi#ksze zainteresowanie ankiet$ rodziców dzieci 
m!odszych. Odpowiedzi udzielone przez rodziców dzieci 
z klas 0-3 stanowi!y prawie 70% wszystkich wype!nionych 
ankiet. Tendencja ta pokrywa si# z ogólnopolskimi 
badaniami rodziców dzieci szkolnych, wskazuj$cymi na 
spadek zaanga&owania rodziców w &ycie szko!y wraz 
z wiekiem ich dzieci.2 

 
 

 
 
 
 
tab.1 Rozk!ad udzia!u rodziców poszczególnych roczników w badaniu 
 
 

ROZPOZNAWALNO!" RADY RODZICÓW 
Wiedza na temat: 

1. Czym RR si# zajmuje i jakie s$ jej obowi$zki oraz kompetencje? 
2. Rozpoznawalno%& cz'onków RR. 
3. Wiedza na temat przeznaczenia funduszy ze sk'adek. 

 
Badanie wykaza!o, &e rozpoznawalno"' RR nie jest 
wysoka. Niespe!na po!owa respondentów zna podstawowe 
obowi$zki i kompetencje tego organu. Podobna liczba 
osób przyzna!a, &e nie zna obecnej przewodnicz$cej RR. 
Znacznie lepiej rozpoznawalni s$ cz!onkowie trójek 
klasowych, oraz przedstawiciele poszczególnych klas 
w RR, ale zaledwie 45% rodziców przyzna!o, &e 
rozmawia!o kiedykolwiek z tymi osobami na tematy 
szko!y. 
Brak    znajomo%ci   podstawowych   obowi$zków,  

kompetencji oraz cz'onków RR ma odzwierciedlenie 
w bardzo s'abej znajomo%ci zagadnie( jakimi RR 
zajmuje si# na codzie(, za co jest odpowiedzialna 
i jakie ma prawa jako organ szko'y. 
W konsekwencji nie dziwi zatem brak wiedzy na temat 
celów na jakie przeznaczane s$ "rodki zgromadzone ze 
sk!adek oraz niezbyt wysoka ocena dotychczasowej pracy 
i dokona% Rady. 
Zaledwie 10% respondentów przyzna!o RR maksymaln$ 
not# za dokonania,  oko!o jedna  trzecia  wystawi!a ocen# 

                                                
1 Do wyliczenia wska(nika frekwencji przyj#to, &e jedna wype!niona ankieta dotyczy jednego dziecka.  
2 Badania przeprowadzone w ramach IV edycji programu spo"ecznego „Szko"a bez przemocy" obejmuj# opinie rodziców na temat szko"y, aktywno$ci ich dzieci i kontaktów z nauczycielami. Wyniki bada% dost#pne 
s$ na stronie internetowej www.szkolabezprzemocy.pl/996,badania-rodzicow-2009 
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dobr$ i tyle samo uzna!o prac# RR jako dostateczn$.  
 
Badanie wskaza!o na wielk$ potrzeb# poprawy przep!ywu 
informacji oraz wspó!pracy mi#dzy Rad$ Rodziców 
a pozosta!ymi rodzicami. Potwierdza to równie& fakt, i& 
osoby, które przyzna!y si# do braku znajomo"ci 
podstawowych obowi$zków i kompetencji dzia!aj$cego 
w szkole organu rodzicielskiego, uzna!y jednocze"nie, &e 
bardzo ch#tnie zapozna!yby si# z nimi. Nale&y 
przypuszcza', &e podobnie ch#tnie rodzice dowiedzieliby 
si#, co dzieje si# z pieni#dzmi wp!acanymi na fundusz RR. 

Blisko 20% przyzna!o, &e nie ma o tym poj#cia, 
a zaledwie 27% wie na co przeznaczane s$ wp!acane 
przez nich "rodki.  
 
Warto jednak zaznaczy', &e a& po!owa wszystkich 
pytanych nie wie nic o, wa&nych z punktu widzenia Rady, 
dokonaniach takich jak przyst$pienie do ministerialnego 
programu „Radosna Szko!a”3, dzi#ki któremu istnieje 
szansa na zbudowanie, na terenie szko!y, placu zabaw 
o !$cznej powierzchni ponad 500 m2. 

 
 

 
tab.2 Rozpoznawalno"# Rady Rodziców 
 
 
 
Natomiast respondenci wykazali bardzo pozytywny 
stosunek do podpisanego przez Rad# porozumienia ze 
„Stowarzyszeniem Przyjazna Szko!a”. Dzi#ki 
porozumieniu ju& od 2011 roku Rada Rodziców ma 
mo&liwo"' pozyskiwania 1% podatku na cele szko!y, 

by móc j$ efektywniej wspiera' w dzia!aniach 
edukacyjnych. Blisko 70% ankietowanych rozwa&a 
gotowo"' wzi#cia udzia!u w tej akcji, z czego po!owa 
potwierdzi!a jednoznacznie, &e wspomo&e w ten sposób 
fundusz Rady Rodziców. 

 
 
 

                                                
3 W ramach programu „Radosna szko!a” organy prowadz$ce szko!y podstawowe otrzymaj$ wsparcie finansowe na urz$dzenie szkolnego placu zabaw.  
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=257&Itemid=326 
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tab. 3 Udzia! w akcji 1% podatku 
 
 

OCZEKIWANIA WOBEC RR 
1. Czym powinna si# zajmowa&?  
2. Jakie inicjatywy podejmowa&? 

 
Badanie pozwoli!o na uszeregowanie licznych problemów, 
które dotychczas zg!aszane by!y RR w sposób cz#sto 
przypadkowy i do"' chaotyczny. 
 
W"ród wymienionych w badaniu problemów jakimi 
powinna zaj$' si# Rada Rodziców w pierwszej kolejno"ci, 
do najpilniejszych nale&$: 

1. poprawa bezpiecze%stwa w szkole, 
2. modernizacja boiska szkolnego, 
3. zmiana asortymentu w sklepiku 

szkolnym. 
Odpowiednio 79% i po 75% pytanych uzna!o te 
zagadnienia za pilne i bardzo pilne. 

Pozosta!e, wa&ne dla rodziców problemy do rozwi$zania 
to, w kolejno"ci :  

1. wprowadzenie zamykanych szafek dla ka&dego 
ucznia,  

2. poprawa funkcjonowania "wietlicy szkolnej, 
3. rozszerzenie oferty zaj#' pozaszkolnych, 
4. rozszerzenie oferty edukacyjnej 

(np. utworzenie klas o profilu sportowym),  
5. poprawa jako"ci i ró&norodno"ci obiadów 

szkolnych, 
6. transport dzieci do/ze szko!y.  
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tab. 4 Wa$ne sprawy 

Bezpiecze(stwo w szkole 
Mimo, i& rodzice nie podali wyra(nego uchybienia w sferze 
bezpiecze%stwa w szkole, blisko 80% ankietowanych 
oczekuje od RR zaj#cia si# tym tematem. Ze wzgl#du na 
tak liczne odpowiedzi w tej kwestii nale&y do!o&y' 
wszelkich stara%, by szczegó!owo sprecyzowa' zakres 
nurtuj$cych rodziców zagadnie% w kontek"cie 
bezpiecze%stwa i uzna' go za bardzo wa&ny aspekt 
funkcjonowania szko!y.  
 
Przeprowadzone badanie, a w nim mo&liwo"' swobodnego 
przedstawienia w!asnych do"wiadcze% w temacie 
bezpiecze%stwa, pozwala stwierdzi', &e nie ma w szkole 
&adnego powa&nego i przewlek!ego przypadku patologii.  
 
Jednocze"nie ponad po!owa ankietowanych przyzna!a, &e 
zetkn#!a si# w szkole z przypadkami przemocy fizycznej 
b$d( psychicznej. Bior$c pod uwag# przytaczane ju& 
wcze"niej w niniejszym opracowaniu wyniki bada% 
ogólnopolskich, które wskazuj$ na s!abe doinformowanie 
rodziców w tej kwestii4 mo&na za!o&y', &e te dane  

w niniejszym badaniu mog$ by' niedoszacowane. 
 
W szczegó!owym rozwini#ciu pytania o przypadki 
zwi$zane z u&ywkami lub innymi 
niedozwolonymi/szkodliwymi dla dzieci i m!odzie&y 
rzeczami blisko 74% odpowiedzia!o, &e nie s$ im znane 
takie zdarzenia. Jednocze"nie blisko 8% przyzna!o, &e 
zetkn#!o si# z nimi z czego 4 osoby twierdzi!y, &e by!y 
"wiadkiem takiego zdarzenia. Wszystkie wskazane przez 
rodziców problemy z u&ywkami dotyczy!y palenia tytoniu 
lub picia alkoholu. Nie pojawi!a si# ani jedna odpowied( 
wskazuj$ca na kontakt dzieci z narkotykami. 
 
Najliczniejsz$ grup# opinii w pytaniu otwartym 
o bezpiecze%stwo w szkole, stanowi niepokój rodziców 
dzieci m!odszych o zbytni$ !atwo"' odebrania dziecka 
przez osob# do tego niepowo!an$. Pojawi!y si# równie& 
nieliczne opinie o wyst#puj$cych w szkole przypadkach 
agresywnych zachowa% starszych uczniów wobec ich 
m!odszych kolegów. 

Boisko szkolne 
Kolejnym, najliczniej komentowanym problemem jest 
boisko szkolne, wymagaj$ce natychmiastowej 
modernizacji oraz poruszona przy tej okazji kwestia 
niskiej jako"ci lekcji WF i niedostatecznej ilo"ci innych 
zaj#' sportowych. 
 
W zdecydowanej wi#kszo"ci komentarzy (75%) uznano 
modernizacj# boiska za spraw# priorytetow$. 
Ciekawostk$ okaza!y si# opinie rodziców, którzy sami 
ucz#szczali do babickiej szko!y i twierdz$, &e od czasu ich 
edukacji nic si# na boisku nie zmieni!o. Pokrywa si# to 
z dalej uj#tymi opiniami, i& jedn$ z najwi#kszych wad 
babickiej podstawówki jest brak inwestycji na  

odpowiednim poziomie w tym zakresie. Badanie wskaza!o 
na konieczno"' zagospodarowania terenu w taki sposób, 
aby powsta!o boisko wielofunkcyjne z mo&liwo"ci$ 
uprawiania ró&nych dyscyplin sportu, bezpieczn$ bie&ni$ 
wokó! niego, a tak&e miejscem na inne swobodne zabawy 
i odpoczynek dla dzieci. Rodzice zwrócili uwag# na s!abe 
wykorzystanie, a nawet zabranianie dzieciom korzystania 
z istniej$cej, cho' bardzo zaniedbanej infrastruktury.  
 
W wielu opiniach uznano, &e lekcje WF powinny cz#"ciej 
odbywa' si# na "wie&ym powietrzu zamiast na 
korytarzach szkolnych. Zwrócono równie& uwag# na 
konieczno"' zmiany lekcji WF w klasach 1-3 tak, aby 
lekcje te bardziej przypomina!y zaj#cia sportowe. 

                                                
4 pytani o sprawy bezpiecze%stwa i u&ywek w szkole rodzice, trzy razy rzadziej wskazywali na jakikolwiek problem, ni& pytani o to samo uczniowie tych&e szkó!  



RAPORT Z OGÓLNOSZKOLNEJ ANKIETY z listopada 2011 roku 

 9 

Sklepik szkolny 
Blisko 100% komentarzy odno"nie sklepiku szkolnego 
dotyczy!o konieczno"ci zmiany sprzedawanego tam 
asortymentu. Rodzice oczekuj$, &e w szkolnym sklepiku 
nie powinny sprzedawane by' produkty niezdrowe, 
zawieraj$ce sztuczne barwniki i konserwanty. 

Problem ten wydaje si# szczególnie wa&ny, bior$c pod 
uwag# niepokoj$cy raport NIK z listopada ur. o oty!o"ci 
wyst#puj$cej w"ród uczniów.5  

Szafki 
Badanie wykaza!o, &e blisko 70% rodziców oczekuje od 
RR rozpocz#cia dyskusji na temat mo&liwo"ci monta&u 
indywidualnych szafek dla dzieci. Dodatkowo, jedna 
czwarta rodziców uczestnicz$cych w ankiecie przekaza!a 
swoje opinie na ten temat w postaci indywidualnych 
komentarzy. 
Zaledwie 15% respondentów argumentowa!o, &e szafki s$ 
zb#dne i nie rozwi$&$ problemu ci#&kiego tornistra lub 

niszczenia pozostawionej w szkole odzie&y. W"ród 
zwolenników szafek mo&na wyró&ni' dwie grupy rodziców. 
Pierwsza z nich, to rodzice upatruj$cy w instalacji szafek 
w szkole, rozwi$zania zagadnienia ci#&kiego tornistra, 
a druga grupa skupia si# wokó! tezy, &e szafki s$ 
remedium na problemy pojawiaj$ce si# w szatni szkolnej 
- niszczenie odzie&y, jej kradzie&e lub jej dekompletacja.  

 

 
tab. 5 Szafki szkolne 

!wietlica szkolna  
Funkcjonowanie "wietlicy szkolnej niepokoi a& 62% 
uczestników ankiety. Bior$c pod uwag# fakt, &e problem 
ten dotyczy g!ównie rodziców dzieci m!odszych, mo&na 
przypuszcza', &e gdyby zapytano jedynie tych rodziców, 
odsetek ten by!by jeszcze wy&szy. 
 
Problem "wietlicy zosta! równie& bardzo mocno 
zasygnalizowany przez rodziców w ramach pytania 
otwartego „Poprawa funkcjonowania "wietlicy szkolnej”, 
gdzie ponad 30% ankietowanych uj#!o swoje dodatkowe 
spostrze&enia i komentarze. 
 
W niniejszym raporcie wy!ania si# bardzo krytyczny obraz 
"wietlicy jako miejsca przebywania dzieci, ze szczególnym 
uwzgl#dnieniem godzin po zaj#ciach lekcyjnych. Blisko 
40% ankietowanych uzna!o, &e "wietlica potrzebuje 
natychmiastowej zmiany zasad funkcjonowania. Postuluje  

si# przej"cie z obecnego podzia!u na grupy dzieci 
przebywaj$ce w "wietlicy zgodnie z przynale&no"ci$ do 
danej klasy, na rzecz podzia!u na grupy zgodnie 
z wykazywanymi przez dzieci zainteresowaniami. Na 
przyk!ad proponuje si# utworzenie "wietlicy do nauki 
i wypoczynku (tzw. cicha "wietlica), "wietlicy zabaw 
intelektualnych i mediów (spokojne gry planszowe, 
prowadzone zaj#cia edukacyjne, TV, komputer), "wietlicy-
pokoju zabaw (bawialni, miejsca do szale%stwa i ha!asu).  
 
Dodatkowo respondenci zwrócili uwag# na problemy 
z zachowaniem zasad bezpiecze%stwa, przede wszystkim 
wyj"cia dziecka ze szko!y i nieefektywny sposób ewidencji 
ich obecno"ci na "wietlicy.  

 

                                                
5 Podczas przeprowadzonych kontroli w  szko!ach w latach 2009-20011 wykazano, &e ju& 18% uczniów zmaga si# z tym narastaj$cym problemem cywilizacyjnym, a dla wielu gmin wci$& 

wa&niejsze jest to, ile zarabiaj$ sklepiki szkolne, ni& to, jak$ &ywno"' oferuj$. - Raport NIK “Informacja o wynikach kontroli realizacji zada%& w zakresie zapobiegania nadwadze i oty"o$&ci u dzieci i 
m"odzie' y szkolnej” Nr ewid. 149 /2011/P/10190/KNO 
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Zaj#cia dodatkowe oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej  
Oferta zaj#' dodatkowych jest w opinii ankietowanych 
niewystarczaj$ca (58%). Rodzice wnioskuj$ o lepsze 
dopasowanie oferty zaj#' pozaszkolnych do oczekiwa% 
dzieci i mo&liwo"ci lokalowych placówki, zarówno 
w zakresie ich tematyki, jak równie& terminów. 
 
Z przeprowadzonego badania mo&na wysnu' wniosek, i& 
tak ogromne zapotrzebowanie na zaj#cia dodatkowe po 
zako%czeniu lekcji, wynika nie z przero"ni#tych ambicji 
rodziców, ale z bardzo s!abej oceny czasu sp#dzanego na 
"wietlicy, a tak&e z troski i ch#ci wype!nienia czasu 
dzieciom nie maj$cym zapewnionej opieki do czasu 
przyjazdu rodzica. Rodzice zwrócili przy tym uwag# na 
brak jakichkolwiek bezp!atnych zaj#' "wietlicowych po 
po!udniu; s!ab$ (g!ównie ze wzgl#du na zbyt du&$ ilo"' 
uczestników) oraz, cz#sto bardzo drog$, ofert# zaj#' 
komercyjnych. Ogrom zg!oszonych propozycji 
dodatkowych zaj#' w szkole (od zaj#' sportowych, 
plastycznych, do gier strategicznych i kó!ek, gdzie mo&na 
by przeprowadza' eksperymenty) wskazuje na 
konieczno"' przeprowadzenia dodatkowej analizy tego 
zagadnienia.  

Propozycja potencjalnego rozszerzenia oferty 
edukacyjnej, w tym utworzenie w szkole klasy sportowej, 
okaza!a si# atrakcyjna dla blisko 55% ankietowanych. 
Rodzice w swoich komentarzach podkre"lali wag# 
utworzenia ró&nych sekcji sportowych powi$zanych 
z profesjonalnie prowadzonymi zewn#trznymi klubami 
sportowymi. Podkre"lano takie zalety powstania klasy 
sportowej jak odpowiednie skanalizowanie, cz#sto 
nadmiernej w m!odym wieku, energii. Zwracano równie& 
uwag# na to, &e wype!nienie czasu cz#"ci uczniów 
rozwi$&e równie& w jakim" stopniu problemy 
prze!adowanej "wietlicy. Powstanie klasy sportowej oraz 
nawi$zanie wspó!pracy z klubami sportowymi mog!oby 
znacz$co poprawi' poziom prowadzonych zaj#' 
wychowania fizycznego w ca!ej szkole. 
 
Poza klasami sportowymi pojawi!y si# postulaty tworzenia 
innych klas profilowanych takich jak: klasy z rozszerzon$ 
nauk$ j#zyków obcych i informatyki. 
 

Obiady 
Blisko 50% ankietowanych podj#!o temat obiadów 
w szkole. Wszystkie opinie pojawiaj$ce si# w tej kwestii, 
dotyczy!y pró"b o zmian# menu na bardziej atrakcyjne 
dla dzieci (rezygnacja z w$tróbki) oraz zró&nicowane pod 

wzgl#dem dietetycznym. Jednocze"nie pojawi!y si# g!osy 
krytyczne w stosunku do sposobu podawania posi!ków, 
a w szczególno"ci deserów. 

Autokar szkolny 
Badania wykaza!y, &e ponad 41% ankietowanych jest 
zainteresowanych zmian$ regulaminu dowozu dzieci do 
i ze szko!y. 8% respondentów chcia!oby, aby Gmina 
rozszerzy!a trasy kursów autokaru szkolnego 
o miejscowo"ci Klaudyn i Janów. 

Dodatkowo cz#"' rodziców odnios!a si# krytycznie do 
polityki Gminy „minimum 3km”6, pytaj$c  dlaczego 
z dowozu nie mog$ korzysta' dzieci mieszkaj$ce na trasie 
przejazdu autokaru, skoro nie jest on wype!niony 
miejscami? 

Inne uwagi 
W niniejszym badaniu poza wskazanymi wy&ej istotnymi 
aspektami, którymi RR powinna si# zaj$' w pierwszej 
kolejno"ci, pojawi!y si# równie& inne, mniej licznie 
reprezentowane, propozycje i uwagi: 

1. Zmiana lub korekta postaci obecnie 
obowi$zuj$cego stroju jednolitego (mundurka). 

2. Rozpoznanie mo&liwo"ci inwestycyjnych Gminy 
w sprawie modernizacji obej"cia szko!y, czyli 
zapanowanie nad organizacj$ ruchu ko!owego 
i pieszego na parkingu szkolnym (chodniki wokó! 
placu manewrowego) oraz na chodnikach wokó! 
szko!y. 

3. Skorygowanie lub wypracowanie realnego systemu 
oceniania dzieci w klasie pierwszej wed!ug oceny 
opisowej lub równie „mi#kkiej” formy klasyfikacji 
dokona% dziecka, a nie przez dotychczasowy 
tradycyjny sposób wystawiania ocen cz$stkowych 
w trakcie semestru wed!ug skali ocen 1-6. 

4. Zwi#kszenie wp!ywu rodziców na wybór 
podr#czników szkolnych. 

5. Stworzenie komisji z udzia!em rodziców w sprawie 
wyboru pomieszcze% lekcyjnych wymagaj$cych 
wymiany wyposa&enia (!awek, sto!ów, itp.) lub 
doposa&enia klas w pomoce szkolne. 

6. Wykreowania wymiany partnerskiej mi#dzy szko!$ 
a placówk$ z zagranicy. 

7. Ograniczenie wp!ywu na &ycie szkolne zaj#' 
o charakterze religijnym, wprowadzenie etyki 
w szkole. 

8. Doposa&enie sali do zaj#' z integracji 
sensorycznej.  

9. Nawi$zanie wspó!pracy z Samorz$dem 
Uczniowskim.  

10. Monta& pisuarów w !azienkach dla ch!opców. 

 

                                                
6 „minimum 3 km” - polityka Gminy wskazuj$ca minimaln$ odleg!o"' drogi dziecka z miejsca zamieszkania do szko!y, by ucze% zosta! obj#ty dowozem szkolnym autokarem 
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OCENA POZIOMU NAUCZANIA W SZKOLE 
I PRZYGOTOWANIA DO PRACY Z DZIE"MI SZE!CIOLETNIMI 

 

 
tab. 6 Przygotowanie dzieci do dalszej edukacji 
 
Rodzice zapytani o ocen# przygotowania uczniów szko!y 
do dalszej edukacji, jedynie w nieco ponad 10% uznali, 
&e jest on na bardzo dobrym poziomie, nieca!e 30% 
uwa&a, &e poziom nauczania jest dobry.  

 
W tym miejscu na szczególn$ uwag# zas!uguje fakt, &e 
ponad jedna czwarta rodziców uzna!a, &e nie ma 
odpowiedniej wiedzy, aby to oceni'. Z zamieszczonych 
w badaniu komentarzy wynika, &e rodzice nie maj$ takiej 
wiedzy z braku obiektywnych informacji, które 
pokaza!yby rzeczywisty poziom nauczania w szkole, na 
tle "redniej krajowej, czy wojewódzkiej.  
 
Kolejny raz w niniejszym badaniu wskazano na 
niewystarczaj$cy przep'yw informacji mi#dzy 
szko'$ a rodzicami. 
 
Rodzice w swoich komentarzach najcz#"ciej zwracali 
uwag# ponadto na: 
! konieczno"' podniesienia poziomu nauczania 

j#z. angielskiego oraz wprowadzenia do 
programu nauczania drugiego j#zyka obcego, 
przy jednoczesnej poprawie przygotowania sal 
do prowadzenia tego typu zaj#'; 

! niewystarczaj$c$ ilo%& i s'ab$ jako%& 
prowadzonych w szkole kó' zainteresowa(, 
co owocuje brakiem wykorzystania potencja!u 

uczniów zdolnych i brakiem odpowiedniego 
przygotowania ich do konkursów 
mi#dzyszkolnych; 

! konieczno"' wykazania si# wi#ksz$ inicjatyw$ 
przez nauczycieli przy przygotowywaniu 
swoich wyk!adów oraz d$&eniu do znalezienia 
przyczyny nieopanowania niezb#dnego materia!u 
przez wi#kszo"' klasy; 

! przeprowadzanie w szkole wi#kszej ilo%ci 
inicjatyw na wzór bardzo docenionego 
konkursu „Nobel Uczniowski”. 

 
Blisko 40% ankietowanych dobrze oceni!o poziom 
przygotowania szko!y do pracy z dzie'mi sze"cioletnimi 
i m!odszymi, co czwarty pytany uzna! go jednak za 
niewystarczaj$cy. G!ówne komentarze w tej kwestii 
dotyczy!y braku poczucia bezpiecze%stwa rodziców je"li 
chodzi o odbiór dzieci ze szko!y. Ich zdaniem, pomimo 
licznych pozornych zabezpiecze%, typu deklaracje odbioru 
dziecka, czy domofon, w tej chwili osoby postronne zbyt 
!atwo mog$ odebra' dziecko z placówki. 
 
Bol$czk$ rodziców dzieci najm!odszych s$ równie& obecne 
zasady funkcjonowania i dost#pno"ci "wietlicy jedynie do 
klasy 3. W przypadku dzieci, które rozpocz#!y edukacj# 
w wieku 6 lat, sytuacja ta  b#dzie jeszcze bardziej 
problematyczna ni& obecnie. 

 

NAJWI)KSZE ZALETY I WADY SZKO*Y W OPINII RODZICÓW 
Dokonuj$c analizy tego zagadnienia, nale&y zwróci' 
uwag#, &e w przeprowadzonym badaniu aspekt ten by! 
uj#ty w formie pytania otwartego, bez wskazywania 
gotowych propozycji odpowiedzi. Dlatego te+ opinie 
by'y bardziej rozproszone i cz#sto przeciwstawne, 
ale po ich uszeregowaniu mo+na by'o sformu'owa& 
nast#puj$ce wnioski. 
 
Za najwi#ksz$ zalet# (20% respondentów) szko!y, 
uznano jej lokalizacj# w najbli&szym s$siedztwie 
w stosunku do miejsca zamieszkania. Prawie tyle samo 
osób doceni!o kadr# nauczycielsk$, jej przygotowanie 

i zaanga&owanie w &ycie szko!y i rozwój uczniów. Ponad 
15% rodziców, jako najwi#ksz$ zalet# szko!y wskaza!o 
dost#p do zaj#' pozalekcyjnych na terenie placówki, 
z czego ponad 70% za g!ówny atut uzna!o Szko!# 
Muzyczn$ prowadzon$ przez Pa%stwa D&yga. 
 
Wysoki poziom nauczania zosta! doceniony przez ponad 
10% respondentów. Dla 5% rodziców, g!ównym atutem 
szko!y jest poczucie bezpiecze%stwa.  
 
Rodzice w swoich komentarzach dostrzegali wiele innych 
zalet szko!y, lecz opinie te by!y na tyle rozdrobnione, i& 
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nie przekroczy!y 1% wszystkich odpowiedzi. W"ród 
wspomnianych zalet mo&na wymieni': klasyczny model 
wychowania dzieci, klasy z innowacj$ edukacyjn$ (klasy 

muzyczne i ekologiczne), kadra nauczycielska oraz 
funkcjonuj$cy autobus szkolny.  

 

 
tab. 7 Zalety szko!y 

 

 
tab. 8 Wady szko!y 
 
Bardzo du&a grupa rodziców (ponad 30%) jako 
najwi#kszy problem uzna!a wieloletnie zaniedbywanie 
szko!y w sferze inwestycyjnej. Ponad po!owa tej grupy 
wskaza!a przede wszystkim braki w zakresie zaplecza 
i wyposa&enia w sprz#t sportowy. Zwrócono uwag# na 
nieodpowiednie przeprowadzanie lekcji WF, przy czym 
zauwa&ono problem g!ównie po stronie technicznej - brak 
boiska, odpowiedniej ilo"ci sal gimnastycznych, brak 
basenu. Pozostali wskazywali na zaniedbane, 
wymagaj$ce pilnego remontu sale lekcyjne oraz 
nieodpowiednio i niewystarczaj$co przygotowane 
pracownie specjalistyczne np. do zaj#' komputerowych 
i j#zykowych. 
 
Du&a grupa rodziców (ponad 20%) za najwi#ksz$ 
bol$czk# uzna!a przepe!nienie w szkole. Zbyt du&a ilo"' 
dzieci w klasach powoduje zani&anie poziomu, brak 
indywidualnego podej"cia do ucznia. Przepe!nienie 

"wietlicy za", powoduje brak wype!niania jej wielu 
podstawowych funkcji. Wskazano równie& problem braku 
"wietlicy dla dzieci powy&ej trzeciej klasy.  
 
Ponad 15% wszystkich opinii skoncentrowa!o si# na 
konieczno"ci podniesienia jako"ci organizacji placówki 
i przep!ywu informacji skierowanej do rodziców.  
 
Nast#pnie w kolejno"ci, jako problem wskazano zbyt 
ma!e wsparcie i przygotowywanie uczniów do konkursów, 
niewielk$ liczb# kó!ek zainteresowa%, zaniedbywanie 
dzieci zdolnych.  
 
W"ród wad szko!y pojawi!y si#, ponadto g!osy na temat 
nieprzyjaznej kadry nauczycielskiej, niewystarczaj$cego 
bezpiecze%stwa na terenie szko!y oraz niezadowolenia 
z mundurków szkolnych. 



RAPORT Z OGÓLNOSZKOLNEJ ANKIETY z listopada 2011 roku 

 13 

PODSUMOWANIE 
Badanie wykaza!o niezbyt wysok$ rozpoznawalno"' Rady 
Rodziców, do"' s!ab$ znajomo"' jej podstawowych 
obowi$zków, kompetencji oraz zada% jakie wykonuje na 
codzie%. Wynika to z subiektywnego poczucia 
niedoinformowania respondentów oraz  niskiego 
zaanga&owania rodziców w &ycie szko!y. Poprawie tej 
sytuacji powinna pomóc uruchomiona w zesz!ym roku 
szkolnym internetowa strona Rady Rodziców, Forum 
Dyskusyjne dla rodziców oraz uruchomiony serwis 
ankietowy (SARR).  
 
Potrzeba istnienia oraz jako"' dot$d udost#pnionych 
mediów zosta!y bardzo wysoko ocenione przez badanych. 
Blisko 90% zapytanych rodziców wyrazi!o ch#' 
uczestnictwa w ankietach w przysz!o"ci. 
 
Badanie wykaza!o, &e rodzice doceniaj$ znaczenie 
funkcjonowania Rady Rodziców, przy czym maj$ wobec 
niej du&e oczekiwania. Zaledwie 3% respondentów 
uzna!o, &e  szko!a mog!aby funkcjonowa' bez tego 
organu. 
 
Przy "redniej ogólnej ocenie dzia!alno"ci RR, bardzo 
wysoko ocenione zosta!y ostatnio podejmowane przez ni$ 
inicjatywy, takie jak: przyst$pienie do programu 
„Radosna Szko!a”, podpisanie porozumienia ze   
 

„Stowarzyszeniem Przyjazna Szko!a” oraz organizacja 
imprez typu „Piknik Rodzinny”. Blisko 80% ankietowanych 
oczekuje od Rady Rodziców kontynuacji tego typu akcji. 
 
Bardzo wysokie wymagania stawiane przez rodziców 
wobec szko!y oraz oczekiwania poprawy wype!niania 
przez ni$ podstawowych funkcji, znajduj$ potwierdzenie 
w ponad 80% ankiet. Rodzice wykazali ogromne 
zainteresowanie ministerialnym programem „Rok Szko!y 
z Pasj$”7. Przy czym ocena stosowania jego zasad 
w placówce, na dzie% dzisiejszy, wypada do"' s!abo. 
Ponad 30% rodziców uzna!o, &e zasady te nie s$ 
wype!niane w szkole w ogóle. Niespe!na 2% 
ankietowanych uwa&a, &e szko!a to prawdziwa Szko!a 
z Pasj$. Na uwag# zas!uguj$ bardzo liczne propozycje 
poprawy tej&e sytuacji. W"ród nich du&o miejsca 
ankietowani po"wi#cili na pro"by o liczniejsze 
organizowanie wycieczek, spotka% autorskich, imprez 
oraz kó!ek zainteresowa%, tak&e z udzia!em rodziców.  
 
Du&a cz#"' ankietowanych wskaza!a na potrzeb# wi#kszej 
integracji "rodowiska nauczycieli, dzieci i rodziców. 
 

 

                                                
7 http://www.szkolazpasja.men.gov.pl/ 


