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I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Przedmiot, zadanie, cel ewaluacji 

 

Opracowany raport jest rezultatem ewaluacji przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 5  

w Lublinie. Zawarte w nim informacje, wnioski i rekomendacje zostaną wykorzystane do dalszego 

doskonalenia pracy bursy. Z wynikami ewaluacji zostaną zapoznani: rada pedagogiczna, 

wychowankowie i rodzice. 

 

Przedmiot badań: zarzadzanie placówką służy jej rozwojowi. 

 

Zadaniem Zespołu ewaluacyjnego było przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej  

w zakresie wskazanego wyżej przedmiotu badań. 

 

Cele ewaluacji:  

1. Ocena skuteczności podejmowanych w bursie działań zarządczych w zakresie tworzenia 

optymalnych warunków opieki i wychowania.  

2. Ocena skuteczności podejmowanych w bursie działań zarządczych w zakresie tworzenia 

optymalnych warunków do indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz ich doskonalenia 

zawodowego. 

2. Identyfikacja słabych i mocnych stron ewaluowanego obszaru. 

3. Poprawa jakości i efektywności podejmowanych działań w badanych obszarach. 

4. Identyfikacja zagrożeń. 

5. Dostarczenie informacji niezbędnych do planowania i wprowadzania zmian w organizacji pracy 

bursy w badanych obszarach. 

 

2.Pytania kluczowe: 

 

1.Czy działania zarządcze w placówce skierowane są na realizację zadań związanych z opieką i 

wychowaniem młodzieży? 

2. Czy Dyrektor bursy zapewnia nauczycielom warunki do realizacji doskonalenia zawodowego? 

3. Czy Dyrektor bursy zapewnia wychowankom warunki do rozwoju zainteresowań zgodnie z ich 

potrzebami? 

4. Czy w bursie podejmowane są działania mające na celu wzbogacanie bazy i wyposażenia? 

5. Czy wychowankowie i rodzice mają wpływ na organizację życia w bursie?  

6. Czy w bursie istnieją skuteczne sposoby przekazywania informacji pomiędzy poszczególnymi 

podmiotami procesu wychowawczego?   
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7. Czy wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy bursy 

i przyczyniają się do wprowadzania zmian w jej funkcjonowaniu? 

 

3. Kryteria ewaluacyjne: 

1. Zgodność z aktami prawnymi, 

2. Dostępność, 

3. Atrakcyjność, 

4. Zgodność z potrzebami wychowanków i środowiska. 

 

4. Metody, techniki i narzędzia: 

Sprawozdanie z ewaluacji zostało opracowane na podstawie wyników: 

- kwestionariusza ankiety dla: wychowanków, rodziców/opiekunów wychowanków, nauczycieli -  

wychowawców,   

- kwestionariusza wywiadu z wychowawcami, dyrektorem. 

 

Próba badawcza: 

- wychowankowie (86 wychowanków) 

- rodzice/opiekunowie wychowanków (64 osoby) 

- wychowawcy (15 osób) 

- dyrektor/wicedyrektor bursy 

Organizacja i harmonogram ewaluacji: 

Ze względu na okres pandemii badania zostały przeprowadzone drogą elektroniczną przy użyciu 

programu Office 365 – FORMS. Kwestionariusze ankiet zostały wysłane do wszystkich 

wychowanków, rodziców i nauczycieli. 

Proponowane terminy: 

 Wrzesień 2020 r. – przygotowanie harmonogramu badań. 

 Październik 2020r. – opracowanie koncepcji ewaluacji – przygotowanie projektu (określenie 

kryteriów, doboru próby badawczej, wyboru metod). 

 Listopad/Grudzień 2020 r. - opracowanie narzędzi badawczych. 

 Marzec 2021 r. – przeprowadzenie badań. 

 Kwiecień 2021 - opracowanie ilościowe i jakościowe wyników z przeprowadzonych badań na 

podstawie uzyskanego materiału empirycznego.  

 Maj 2021r. – przygotowanie raportu z ewaluacji wewnętrznej.  

Prace nad przygotowaniem raportu zakończono w maju 2021 roku.  
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Wyniki i analiza kwestionariuszy ankiet oraz kwestionariuszy wywiadu uzyskanych  

na podstawie przeprowadzonych badań w poszczególnych grupach respondentów. 

 

WYNIKI I ANALIZA ANKIET DLA WYCHOWANKÓW BURSY 

 

Opis przebiegu i przedmiotu ankiet: 

W badaniach wzięło udział 86 wychowanków (N=86), mieszkających w Bursie Szkolnej nr 5 w 

Lublinie. Wychowankom wysłano przygotowany wcześniej kwestionariusz ankiety przy użyciu 

programu Office 365 – FORMS. Wnioski opracowano na podstawie analizy wyników uzyskanych ze 

wszystkich ankiet w ujęciu całościowym. 

 

Celem ankiety było uzyskanie opinii wychowanków odnośnie podejmowanych w bursie działań 

zarządczych w zakresie opieki i wychowania oraz poznanie ich oczekiwań w tym zakresie. Informacje 

mają posłużyć w procesie planowania oraz wprowadzania zmian w organizacji pracy bursy, a także w 

dostosowaniu podejmowanych działań do potrzeb wychowanków.   

 

W ramach ankiety respondentom zadano następujące pytania: 

Pyt. 1. Czy twoim zdaniem bursa dysponuje pomieszczeniami i wyposażeniem dającym komfort 

zamieszkania? 

Pyt. 2. Jeśli wybrałeś odpowiedź nie lub raczej nie to napisz dlaczego tak uważasz? 

Pyt. 3. Czy twoim zdaniem bursa zapewnia zdrowe i bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pobytu? 

Pyt. 4. Jeśli wybrałeś odpowiedź nie lub raczej nie napisz czego Ci brakuje. 

Pyt. 5. Czy Wychowawcy wspierają Cię w sytuacjach trudnych? 

Pyt. 6. Jeśli wybrałeś nie lub raczej nie to napisz jakiego rodzaju wsparcia Ci brakuje? 

Pyt. 7. W jaki sposób jesteś informowana/ny o ważnych wydarzeniach oraz organizacji życia w 

bursie) 

Pyt. 8. Czy zgłaszałaś/eś problemy związane z procesem adaptacji w placówce? 

Pyt. 9. Czy miałaś/eś możliwość wnoszenia uwag do treści programu wychowawczo profilaktycznego, 

koncepcji pracy bursy, planu wychowawczego? 

Pyt. 10. Czy miałaś okazję wyrazić swoje oczekiwania wobec bursy (np. w formie ankiety, na 

spotkaniu grupy, samorządu)? 

Pyt. 11. Czy Twoim zdaniem bursa jest ukierunkowana na rozwój wychowanków? 

Pyt. 12. Czy organizowane w bursie zajęcia rozwijające zainteresowania są zgodne z Twoimi 

potrzebami i zainteresowaniami? 

Pyt. 13. Jak oceniasz organizację pracy w bursie (rozkład dnia, harmonogram pracy wychowawców)? 
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Pyt. 14. Czy bursa umożliwia Ci realizację twoich zainteresowań? 

Pyt. 15. Czy twoim zdaniem masz wpływ na organizację życia w bursie? 

Pyt. 16. Jeśli wybrałeś odpowiedź nie lub raczej nie to napisz na co chciałbyś mieć wpływ. 

Pyt. 17. Jeśli miałeś propozycje zmian, to z kim na ten temat rozmawiałeś? 

  

 

Prezentacja i opis wyników kwestionariuszy ankiet 

W pierwszym pytaniu ankiety poproszono wychowanków, aby odnieśli się do następującego 

zagadnienia: „Czy Twoim zdaniem bursa dysponuje pomieszczeniami i wyposażeniem dającym 

komfort zamieszkania?”. Na 86 badanych wychowanków 44 udzieliło odpowiedzi – „tak”, co stanowi 

51%, kolejnych 41 wychowanków zaznaczyło odpowiedź – „raczej tak” (48%).  Jeden wychowanek 

odpowiedział na postawione pytanie – „raczej nie”, co stanowi 1%. Z analizy udzielonych odpowiedzi 

wynika, iż przeważająca większość wychowanków zauważa, że bursa dysponuje tzw. zapleczem czyli 

dodatkowymi pomieszczeniami i wyposażeniem, które wpływa na komfort ich mieszkania.   

Pytanie drugie ankiety stanowiło kontynuację pytania pierwszego. Wychowankowie, którzy  

udzielili odpowiedzi „nie” lub „raczej nie”, zostali poproszeni o uzasadnienie swojej odpowiedzi. 

Wychowanek, który udzielił odpowiedzi negatywnej napisał, iż nie potrafi ocenić jaki jest komfort 

pomieszczeń i wyposażenia w bursie, ponieważ z powodu pandemii COVID-19 nie mógł 

przemieszczać się po bursie w swobodny sposób, co uniemożliwiło mu poznanie wszystkich 

pomieszczeń.  

Odpowiedzi na pytanie trzecie, które brzmiało: „Czy twoim zdaniem bursa zapewnia zdrowe, 

bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pobytu?” przedstawiały się następująco: 41 wychowanków 

udzieliło odpowiedzi – „tak”, co stanowi 48%, 43 odpowiadających zaznaczyło – „raczej tak”, co 

stanowi 50%. Dwóch badanych udzieliło odpowiedzi – „raczej nie”, co stanowi 2%. Z analizy 

udzielonych odpowiedzi wynika, iż przeważająca większość wychowanków jest zadowolona  

z warunków jakie stwarza bursa do nauki i pobytu.  

Wychowankowie, którzy udzielili odpowiedzi „nie” lub „raczej nie” w pytaniu trzecim, zostali 

poproszeni o uzasadnienie swoich odpowiedzi w pytaniu czwartym. Wychowankowie zwrócili uwagę 

na zbyt małą liczbę łazienek oraz pojawiające się w kabinach męskich toalet napisy i rysunki, które są 

przejawem dewastacji mienia.  

W pytaniu piątym wychowankowie odnieśli się do następującego zagadnienia: „Czy 

Wychowawcy wspierają Cię w sytuacjach trudnych?”. Na 86 badanych wychowanków odpowiedzi – 

„tak” udzieliło 42 (49%), kolejnych 40 osób zaznaczyło – „raczej tak” (47%), 4 – „raczej nie” (5%). 
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Analiza uzyskanych wyników pokazuje, że przeważająca większość wychowanków w chwilach 

trudnych może liczyć na wsparcie ze strony wychowawców.  

Wychowankowie, którzy zaznaczyli „nie” lub „raczej nie” w pytaniu piątym, zostali 

poproszeni o uzasadnienie odpowiedzi w pytaniu szóstym. Okazuje się, że ci wychowankowie 

oczekują wsparcia, ale nie do końca wiedzą, jak ma ono wyglądać. Inni określili, że potrzebują 

„zrozumienia”. W odpowiedziach pojawiały się także informacje opisane młodzieżowym skrótem 

DDD, XD, czy lol. 

W pytaniu nr 7 wychowankowie określali: „W jaki sposób jesteś informowana/ny o ważnych 

wydarzeniach oraz organizacji życia w bursie?”. W przypadku tego pytania można było wybrać więcej 

niż jedną odpowiedź. Najwięcej wskazań uzyskała odpowiedź - przez wychowawcę (52), następnie - 

poprzez dziennik elektroniczny (25), 5 odpowiedzi – informacje umieszczone na tablicy grupy,  

1 wskazanie – poprzez stronę internetową. Analizując uzyskane odpowiedzi można stwierdzić, iż to 

wychowawca jest głównym źródłem informacji dla mieszkającej w bursie młodzieży.  

 W ósmym pytaniu ankiety poproszono wychowanków, aby odnieśli się do następującego 

zagadnienia: „Czy zgłaszałeś problemy związane z procesem adaptacyjnym w placówce?”. Na 84 

udzielone odpowiedzi, 78 badanych wskazało – „nie”, co stanowi 93%. 6 wychowanków udzieliło 

odpowiedzi – „tak”, co stanowi 7%. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi możemy wyciągnąć różne 

wnioski. Po pierwsze, że wychowawcy podejmują działania adaptacyjne w swojej pracy z młodzieżą. 

Prowadzone są one w sposób wystarczający do prawidłowej aklimatyzacji większości wychowanków 

w nowym otoczeniu. Po drugie, że część wychowanków sama radzi sobie z pojawiającymi się 

problemami adaptacyjnymi i nie zgłasza ich, I po trzecie, że część wychowanków nie radzi sobie z 

problemami adaptacyjnymi, ale nie zgłasza ich wychowawcy.  

W pytaniu nr 9 wychowankowie zostali poproszeni o ustosunkowanie się do zagadnienia: 

„Czy miałaś/eś możliwość wnoszenia uwag do treści programu wychowawczo-profilaktycznego, 

koncepcji pracy bursy, planu wychowawczego grupy?”. Na 84 badanych wychowanków 23 udzieliło 

odpowiedzi – „tak”, co stanowi 27%, a 26 wskazało – „raczej tak”, co stanowi 31%. Kolejnych 18 

badanych opowiedziało – „raczej nie”, co stanowi 21%, zaś 17 wskazało – „nie”, co stanowi 20%. 

Analiza wyników pokazuje podział wychowanków na dwie grupy w porównywalnej skali 

procentowej, w obszarze ich aktywności. Ponad połowa wychowanków dostrzega możliwość  

wnoszenia uwag do treści dokumentów opiniowanych przez młodzież, jednak duża grupa uważa, że 

takiej możliwości nie miała.  

W pytaniu 10 wychowankowie odnieśli się do zagadnienia: „Czy miałaś/eś okazję wyrazić 

swoje oczekiwania wobec bursy (np. w formie ankiety, na spotkaniu grupy, samorządu)?”. Na 85 
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uzyskanych odpowiedzi 49 badanych wskazało – „tak” (58%), 21 odpowiedziało – „raczej tak” (25%). 

Natomiast 9 wychowanków zakreśliło odpowiedź – „raczej nie” (11%) i 6 osób wskazało – „nie” 

(7%). Analiza udzielonych odpowiedzi, wykazuje, że większość wychowanków uważa, że ma okazje 

do wyrażania swoich oczekiwań wobec bursy (83%) w różnej formie, jednak istnieje spora grupa  

badanych (18%), którzy deklarują, że nie mają okazji wyrażania swoich oczekiwań wobec placówki.   

W pytaniu 11 badano następujące zagadnienie: „Czy Twoim zdaniem bursa jest 

ukierunkowana na rozwój wychowanków?”. Uzyskano 84 odpowiedzi, zgodnie z którymi 49 

wychowanków wskazało – „tak”, co stanowi 40%, a kolejnych 42 wskazało – „raczej tak”, co stanowi 

50%. Pojawiło się 7 odpowiedzi ze wskazaniem – „raczej nie” (8%) oraz 1 odpowiedź ze wskazaniem 

– „nie” (1%). Podsumowując odpowiedzi badanych wychowanków należy zauważyć, że aż 90% 

dostrzega, że bursa jest ukierunkowana na ich rozwój  

Pytanie nr 12 dotyczyło kolejnego obszaru pracy bursy: „Czy organizowane przez bursę 

zajęcia rozwijające są zgodne z Twoimi potrzebami i zainteresowaniami?”. Udzielono 86 odpowiedzi, 

w tym: 34 wychowanków wskazało – „tak”, co stanowi 40%, 32 – „raczej tak”, co stanowi 37%, 11 – 

„raczej nie”, co stanowi 13%, natomiast 9 – „nie”, co stanowi 10%. Analiza udzielonych odpowiedzi 

wskazuje, że większość (77%) wychowanków zauważa zgodność zajęć rozwijających proponowanych 

przez bursę  i ich potrzebami i zainteresowaniami.  

Kolejne, 13 pytanie dotyczyło następującego zagadnienia: „Jak oceniasz organizację pracy  

w bursie (rozkład dnia, harmonogram pracy wychowawców)?”. Na 86 udzielonych odpowiedzi 20 

wychowanków wskazało –„bardzo dobrze” (23%), 34 wskazało – „dobrze” (40%), 24 osoby 

odpowiedziały – „poprawnie” (28%), natomiast 8 – „źle” (9%). Uzyskane wyniki pokazują, że ponad 

połowa wychowanków dobrze ocenia organizację pracy w bursie, jednocześnie spora grupa (24%) 

uznaje, że jest ona poprawna. 

Pytanie nr 14 dotyczy: „Czy bursa umożliwia realizację Twoich zainteresowań?”. Na 86 

udzielonych przez badanych odpowiedzi 22 wskazało – „tak”, co stanowi 26%, 43 – „raczej tak”, co 

stanowi 50%. Kolejnych 13 wychowanków odpowiedziało – „raczej nie”, co stanowi 15%, 8 – „nie’, 

co stanowi 9%. Analiza  wskazań młodzieży pokazuje, że większość z nich uważa, że bursa umożliwia 

im realizację swoich zainteresowań. W mniejszości są wychowankowie, którzy nie widzą możliwości 

rozwijania swoich zainteresowań na terenie placówki.  

W pytaniu nr 15 wychowankowie zostali poproszeni o ustosunkowanie się do zagadnienia: 

„Czy Twoim zdaniem masz wpływ na organizację życia w bursie?”. Na 86 udzielonych odpowiedzi  

w 19  przypadkach wskazano  – „tak” (22%), w 55 wskazano – „raczej tak” (64%), natomiast 5 osób 
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wskazało – „raczej nie” (6%) i 7 – „nie” (8%).  Uzyskane wyniki jednoznacznie pokazują, badani 

wychowankowie zauważają możliwość swojego wpływu na to co i w jaki sposób dzieje się w bursie.   

Wychowankowie, którzy zaznaczyli „nie” lub „raczej nie” w pytaniu piętnastym, zostali 

poproszeni o udzielenie odpowiedzi w pytaniu szesnastym, na co chcieliby mieć wpływ. 

Wychowankowie napisali, że chcieliby mieć wpływ na rozkład dnia. Część z odpowiadających nie 

umiała określić na co mogą lub chcieliby mieć wpływ. W kilku przypadkach uzyskane odpowiedzi nie 

dają jednoznacznego wskazania, co tak naprawdę wychowankowie chcieliby zmienić.   

Pytanie nr 17, ostatnie jakie zostało zawarte w ankiecie, dotyczyło: „Jeśli miałeś propozycje 

zmian, to z kim na ten temat rozmawiałeś?”.  W pytaniu istniała możliwość wybrania więcej niż jednej 

odpowiedzi. Analiza udzielonych odpowiedzi pokazuje, że to wychowawca grupy jest tą osobą, do 

której wychowanek najczęściej się zwraca. Odpowiedź ta uzyskała 71 wskazań, następnie - inny 

wychowawca 24 wskazania, 15 wskazań - przewodniczący grupy, 7 - przewodniczący samorządu 

młodzieży, 5 - opiekun samorządu młodzieży, 4 osoby wskazały na Dyrektora, 3 na Wicedyrektora, a 

9 na innego pracownika bursy.    

Podsumowanie. 

Badani wychowankowie są w przeważającej większości zadowoleni z komfortu zamieszkania 

w bursie, wyposażenia pokoi i pomieszczeń. Również zdaniem większości wychowanków bursa  

zapewnia zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pobytu. W wypowiedziach wychowanków 

dotyczących poprawy warunków w placówce mowa o zwiększeniu liczby łazienek oraz o wspólnym 

dbaniu o czystość w łazienkach, głównie męskich. Młodzież zauważa tu dewastacje polegające na 

umieszczaniu  napisów i rysunków.  

Poczucie bezpieczeństwa zapewnia wychowankom wparcie wychowawców, tylko 5% 

badanych deklarowało, że takiego wsparcia raczej nie otrzymuje. Wychowankowie udzielający 

odpowiedzi negatywnej, pytani o to jakiego wsparcia oczekują odpowiadają, że przede wszystkim 

zrozumienia lub sami nie wiedzą, jakiego rodzaju wsparcie chcieliby otrzymać..   

Wychowawcy podejmują działania adaptacyjne w swojej pracy z młodzieżą. Prowadzone są 

one w sposób wystarczający do prawidłowej aklimatyzacji większości wychowanków w nowym 

otoczeniu. Większość wychowanków nie zgłaszała wychowawcy problemów z adaptacją. Może być to 

wynikiem sytuacji, że część sama radzi sobie z pojawiającymi się problemami adaptacyjnymi i nie 

zgłasza ich, część natomiast nie radzi sobie, ale też nie zgłasza ich wychowawcy.  

Wychowankowie pytani o przepływ informacji dotyczących najważniejszych wydarzeń  

i organizacji życia w bursie jako najistotniejsze źródło wskazują w kolejności: wychowawcę, dziennik 
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elektroniczny, informacje umieszczane na tablicy ściennej grupy, informacje umieszczane na stronie 

internetowej bursy. Na zastanowienie zasługuje fakt, że wychowankowie nieobecni w placówce  

z powodu zdalnego nauczania sami nie poszukują informacji. Nadal najważniejszym ich źródłem jest 

wychowawca, który dba o to, by o wszystkim ich poinformować przez dziennik lub osobiście. 

Wychowankowie w większości nie korzystają z innych źródeł informacji np. ze strony internetowej 

placówki. 

Jeśli chodzi o udział wychowanków w tworzeniu lub opiniowaniu dokumentów 

obowiązujących w placówce: programu wychowawczo-profilaktycznego, koncepcji pracy bursy, 

planu wychowawczego grupy, tylko połowa z badanych zauważa, że taki wpływ miała, natomiast  

połowa nie ma świadomości swojego udziału w ich przygotowywaniu. Jednocześnie 86% badanych 

wychowanków zauważa swój wpływ na organizację życia w bursie. Badani wychowankowie 

deklarują, że o swoich propozycjach zmian w bursie rozmawiają w kolejności: ze swoim 

wychowawcą, innym wychowawcą, przewodniczącym grupy, kilka osób wymieniło również 

przewodniczącego samorządu młodzieży, opiekuna samorządu, innego pracownika bursy, dyrektora  

i wicedyrektora. 

90% badanych wychowanków zauważa, że bursa nastawiona jest na ich rozwój. Duża część 

badanych twierdzi, że realizowane w bursie zajęcia rozwijające zainteresowania są zgodne z ich 

potrzebami, natomiast 76% badanych twierdzi, że bursa umożliwia im realizację ich zainteresowań. 

Ponad 60% badanych wychowanków bardzo dobrze i dobrze ocenia organizację pracy  

w bursie tj. rozkład dnia i harmonogram pracy wychowawców,  28% oceniło tą organizację jako 

poprawną. 9% badanych, którzy ocenili organizację pracy bursy jako złą chcieliby mieć wpływ przede 

wszystkim na rozkład dnia lub deklarują, że nie wiedzą na co chcieliby mieć wpływ. 

 

WYNIKI I ANALIZA ANKIET DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW WYCHOWANKÓW 

BURSY. 

 

Opis przebiegu i przedmiotu ankiet: 

Kwestionariusze ankiety przeprowadzono wśród 64 rodziców (N=64), wychowanków mieszkających 

w Bursie Szkolnej nr 5. Rodzicom zadano pytania o jednakowej treści wysyłając arkusz poprzez 

program Office 365 - Forms. Wnioski zostały sformułowane na podstawie analizy wszystkich ankiet 

w ujęciu całościowym. 

 

Celem ankiety było uzyskanie opinii rodziców/opiekunów wychowanków odnośnie podejmowanych 

w bursie działań zarządczych w zakresie opieki i wychowania oraz poznanie ich oczekiwań w tym 
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zakresie. Informacje mają posłużyć w procesie planowania oraz wprowadzania zmian w organizacji 

pracy bursy, a także w dostosowaniu podejmowanych działań do potrzeb rodziców oraz ich dzieci.   

 

W ramach ankiety zadano następujące pytania: 

 

Pyt. 1 Czy według Pani/Pana bursa dysponuje pomieszczeniami i wyposażeniem odpowiednim do 

właściwego przebiegu wychowania i opieki? 

Pyt. 2 Czy Pani/Pana zdaniem bursa zapewnia Państwa dziecku zdrowe, bezpieczne i higieniczne 

warunki pobytu? 

Pyt.3 Czy Pani/Pana zdaniem bursa współpracuje z rodzicami i zachęca ich do aktywnego udziału w 

swojej działalności? 

Pyt.4 Czy miała Pani/Pan możliwość wnoszenia uwag do treści programu wychowawczo-

profilaktycznego, koncepcji pracy bursy? 

Pyt. 5 Czy miała Pani/Pan okazję wyrazić swoje oczekiwania wobec bursy (np. w formie ankiety, w 

rozmowie indywidualnej z wychowawca lub Dyrekcją)? 

Pyt. 6 Czy według Pani/Pana bursa jest ukierunkowana na rozwój Państwa dziecka? 

Pyt. 7 Czy Pani/Pana zdaniem organizowane przez bursę zajęcia rozwijające zainteresowania są 

zgodne z potrzebami i zainteresowaniami Państwa dziecka? 

Pyt. 8 Jak ocenia Pani/Pan organizacje pracy w bursie (np. rozkład dnia, harmonogram pracy 

wychowawców)? 

 

Prezentacja i opis wyników kwestionariuszy ankiety  

W odpowiedzi na pytanie 1: „Czy według Pani/Pana bursa dysponuje pomieszczeniami  

i wyposażeniem odpowiednim do właściwego przebiegu wychowania i opieki?” zdecydowana 

większość badanych rodziców wychowanków (63% „tak” i 34% „raczej tak”) odpowiedziała, że bursa 

dysponuje pomieszczeniami i wyposażeniem odpowiednim do właściwego przebiegu wychowania  

i opieki. Tylko dwoje z badanych rodziców (3%) doszło do wniosku, że bursa nie dysponuje takimi 

pomieszczeniami. 

Analiza odpowiedzi respondentów na pytanie 2 „Czy Pani/Pana zdaniem bursa zapewnia 

Państwa dziecku zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu?” pokazuje, że większość 

badanych rodziców (54% „tak”, 43% „raczej tak”) wskazuje na fakt, że ich zdaniem bursa zapewnia 

dziecku zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pobytu.   Tylko 3%  badanych stwierdza, że 

„nie” lub „raczej nie”. 

 Na pytanie 3: „Czy Pani/Pana zdaniem bursa współpracuje z rodzicami i zachęca ich do 

aktywnego udziału w swojej działalności? badani rodzice w zdecydowanej większości (87%) wybrali 
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odpowiedź (39% „tak”, 48% „raczej tak”). Rodzice dostrzegają chęć współpracę placówki z nimi i 

zachęcanie ich do aktywnego udziału w swojej działalności. Nieliczni z badanych rodziców naszych 

wychowanków wybrali odpowiedź,  że bursa „raczej nie” współpracuje z rodzicami  (11,% badanych). 

Rodzice, którzy zaznaczyli odpowiedź „nie” stanowili zdecydowaną mniejszość (2%). 

Odpowiedzi rodziców na 4 pytanie: „Czy miała Pani/Pan możliwość wnoszenia uwag do treści 

programu wychowawczo - profilaktycznego, koncepcji pracy bursy?” pokazują, że wskazania  

badanych są zróżnicowane. Najwięcej respondentów (39%) wskazało na odpowiedź „raczej tak”. 

Część badanych rodziców (20%) wybrało odpowiedź „tak”. Odpowiedzi „raczej nie” udzieliło 16% 

badanych rodziców, zaś  25%  badanych rodziców wskazało na odpowiedź „nie”. Grupa badanych 

rodziców, która zadeklarowała brak możliwości wnoszenia uwag do treści programu wychowawczo-

profilaktycznego, koncepcji pracy bursy jest więc dość duża  - 41%.  

 Odpowiedzi respondentów na pytanie 5: „Czy miała Pani/Pan okazję wyrazić swoje 

oczekiwania wobec bursy (np. w formie ankiety, w rozmowie indywidualnej z wychowawcą lub  

z Dyrekcją?” pokazują, że przeważająca większość (76%) ankietowanych rodziców wybrało 

odpowiedź (48% „tak”, 28% „raczej tak”). Jednak część badanych (13%) wskazała na odpowiedź, że 

raczej nie miała okazji wyrazić swych oczekiwań wobec bursy. Kilku badanych rodziców (11%)  na to 

pytanie udzieliło odpowiedzi: „nie”. W sumie odpowiedzi negatywnej udzieliło 24% badanych. 

Odpowiedzi udzielone przez rodziców biorących udział w badaniu na pytanie 6: „Czy według 

Pani/Pana bursa jest ukierunkowana na rozwój Państwa dziecka?” pokazują, że zdecydowana 

większość badanych (90%) jest zdania, że bursa jest i raczej jest ukierunkowana na rozwój ich dzieci. 

Tylko pięcioro z badanych rodziców (8%) wybrało odpowiedź „raczej nie”, natomiast jedna osoba z 

wskazała odpowiedź „nie”.  

Z wyborów badanych rodziców w pytaniu 7: „Czy Pani/Pana zdaniem organizowane przez 

bursę zajęcia rozwijające zainteresowania są zgodne z potrzebami i zainteresowaniami Państwa 

dziecka/”, dowiadujemy się, że 79% (45% - „tak”, 34% - „raczej tak” ) badanych rodziców postrzega 

organizowane przez bursę zajęcia rozwijające zainteresowania jako zgodne z potrzebami  

i zainteresowaniami młodzieży.  Część rodziców biorących udział w badaniu (11%) raczej nie jest 

pewna, czy zajęcia są zgodne z potrzebami ich dzieci. Sześciu z badanych rodziców odpowiedziało na 

to pytanie wskazując odpowiedź „nie”. 

Analiza odpowiedzi respondentów na pytanie 8: „Jak Pani /Pan ocenia organizację pracy  

w bursie (np. rozkład dnia, harmonogram pracy wychowawców)?” wykazuje, że badani rodzice 

pozytywnie oceniają organizację pracy w bursie: najwięcej respondentów (47%) ocenia organizacje 

pracy w bursie jako dobrą, a 27% badanych jako bardzo dobrą, (23%) badanych rodziców ocenia 

organizację pracy w bursie jako wystarczającą. Negatywnie organizację pracy oceniły 2 osoby, co 

wynosi 3% rodziców biorących udział w badaniach. 
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Podsumowanie. 

Zdaniem większości badanych rodziców (97%) bursa zapewnia zdrowe, bezpieczne  

i higieniczne warunki pobytu. W zdecydowanej większości dobrze oceniają oni wyposażenie placówki 

(97%).   

90% badanych rodziców uważa, że bursa ukierunkowana jest na rozwój ich dzieci, przy czym 

79% zauważa, że organizowane przez bursę zajęcia są zgodne z potrzebami i zainteresowaniami 

młodzieży. Istnieje jednak spora grupa rodziców (18%), która twierdzi, że zajęcia organizowane  

w bursie nie są lub raczej nie są zgodne z potrzebami i zainteresowaniami ich dzieci. 

97% badanych rodziców bardzo dobrze, dobrze lub wystarczająco ocenia organizację pracy  

w bursie. Tylko 2 osoby (3%) oceniły źle ją źle. 

 Badani rodzice w zdecydowanej większości są zdania, że bursa jako placówka współpracuje z 

nimi i zachęca ich do aktywnego udziału w swej działalności (87%). Zaobserwowano natomiast duże 

zróżnicowanie w ocenie badanych rodziców co do możliwości wnoszenia uwag do treści programu 

wychowawczo-profilaktycznego, koncepcji pracy bursy. Połowa 59% twierdzi, że miała lub raczej 

miała taką możliwość, 41%, twierdzi, że takiej możliwości nie miała lub raczej nie miała. 

Jednocześnie 76% badanych zadeklarowało, że mają możliwość i okazję wyrażenia swoich oczekiwań 

wobec bursy (np. w formie ankiety, rozmowy indywidulanej z wychowawcą czy Dyrekcją). 24% 

badanych rodziców stwierdziło, że takiej możliwości nie miało. 

 

WYNIKI I ANALIZA ANKIET DLA WYCHOWAWCÓW BURSY 

 

Opis przebiegu i przedmiotu ankiet: 

Kwestionariusze ankiety przeprowadzono wśród 15 wychowawców (N=15), pracujących w Bursie 

Szkolnej nr 5. Wychowawcom zadano pytania o jednakowej treści. Kwestionariusz wysłano przez 

program Office 365- Forms. Wnioski zostały sformułowane  na podstawie analizy wszystkich ankiet 

w ujęciu całościowym. 

 

 Cel ankiety. 

 Celem przeprowadzenia ankiety było uzyskanie opinii wychowawców odnośnie skuteczności 

podejmowanych w bursie działań zarządczych w zakresie tworzenia optymalnych warunków opieki i 

wychowania, a także w zakresie tworzenia optymalnych warunków do indywidualnej i zespołowej 

pracy nauczycieli oraz ich doskonalenia zawodowego. Informacje mają posłużyć w procesie 

planowania oraz wprowadzania zmian w organizacji pracy bursy, a także w dostosowaniu 

podejmowanych działań do potrzeb wychowanków, rodziców i wychowawców.   

 W ramach wywiadu zadano następujące pytania: 
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Pyt. 1 Czy działania podejmowane w bursie w celu rozwiązywania problemów wychowawczych są 

Pani/Pana zdaniem wystarczające? 

Pyt. 2 Czy informacja przekazywana w sprawie różnorodnych form doskonalenia zawodowego jest 

Pani/Pana zdaniem wystarczająca? 

Pyt. 3 Jeśli wybrała Pani/Pan odpowiedź nie lub raczej nie, to proszę podać propozycję form przekazu 

informacji o doskonaleniu zawodowym? 

Pyt. 4 Czy Pani/Pana zdaniem organizacja pracy w bursie zapewnia bezpieczeństwo wychowankom? 

Pyt. 5 Jeśli wybrała Pani/Pan odpowiedź nie lub raczej nie, to proszę wymienić obszary w jakich widzi 

Pani/Pani zagrożenia? 

Pyt. 6 Czy Pani/Pana zdaniem współpraca między wychowawcami jest satysfakcjonująca? 

Pyt. 7 Jeśli wybrała Pani/Pan odpowiedź nie i raczej nie, to proszę podać propozycje obszarów 

wymagających poprawy. 

Pyt. 8 Czy Pani/Pana zdaniem współpraca wychowawców z pracownikami administracji i obsługi jest 

realizo0wana w sposób zapewniający właściwą realizację zadań placówki? 

Pyt. 9 Jeśli wybrała Pani/Pan odpowiedź nie i raczej nie, to proszę podać propozycję działań 

usprawniających współpracę? 

Pyt. 10 Czy bursa zapewnia Pani/Panu możliwość korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy  

i środków dydaktycznych? 

Pyt. 11 Jeśli wybrała Pani/Pan odpowiedź nie lub raczej nie, to proszę wymienić jakich środków 

Pani/Panu brakuje? 

Pyt. 12 Czy Pani/Pana zdaniem w bursie zapewniony jest dostęp do odpowiednich zasobów 

przydatnych dla rozwoju zawodowego wychowawców (np. literatura, sprzęt, niezbędne informacje)? 

Pyt. 13 Jeśli wybrała Pani/Pan odpowiedź nie lub raczej nie, to czego Pani/Panu brakuje? 

Pyt. 14 Czy brała Pani/Pan w ciągu ostatnich 12 miesięcy udział w poniższych formach doskonalenia 

zawodowego? 

Pyt. 15. Czy uczestniczy Pani/Pan w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania placówką (np. 

podejmowanie uchwał rady pedagogicznej, opracowywanie dokumentów)? 

Pyt. 16. Czy ma Pani/Pan możliwość wyrażania zdania na temat funkcjonowania placówki? 

Pyt. 17 Jakie są najbardziej skuteczne zdaniem Pani/Pana sposoby wymiany informacji między 

Dyrekcją a wychowawcami? 

Pyt. 18 Jakie inne skuteczne sposoby wymiany informacji Pani/Pan proponuje? 

 

Prezentacja i opis wyników kwestionariuszy ankiety  

W odpowiedzi na pytanie 1: „Czy działania podejmowane w bursie w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych są Pani/Pana zdaniem wystarczające? badani wychowawcy wskazali 

odpowiedzi ,,tak” (45%) i ,,raczej tak’’ (53%). Z analizy wynika, że zdecydowana większość (98%) 
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odpowiadających uważa, że podejmowane działania w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych są satysfakcjonujące. 

Z kolei w pytaniu 2: „Czy informacja przekazywana w sprawie różnorodnych form 

doskonalenia zawodowego jest Pani/Pana zdaniem wystarczająca?” wszyscy badani wychowawcy 

udzielili odpowiedzi pozytywnej, w tym 53% odpowiedziało ,,tak”, natomiast 47% ,,raczej tak”. Z 

analizy wynika, że badani wychowawcy uważają, że informacje przekazywane im na temat różnych 

szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, webinariów są wystarczające. 

Analiza odpowiedzi badanych wychowawców na pytanie 4: „Czy Pani/Pana zdaniem 

organizacja pracy w bursie zapewnia bezpieczeństwo wychowankom?” wykazała, że zdaniem 

wszystkich badanych wychowawców bursa zapewnia bezpieczeństwo wychowankom, przy czym 93% 

wybrało odpowiedź ,,tak’’, natomiast 7% odpowiedź ,,raczej tak’’. Wyniki wskazują na to, że 

wychowawcy uważają organizację pracy w bursie za zapewniającą bezpieczeństwo wychowankom. 

Dane przedstawiające wybory wychowawców w pytaniu 6: ,,Czy Pani/Pana zdaniem 

współpraca między wychowawcami jest satysfakcjonująca?” pokazują, już większe zróżnicowanie  

w ocenie tej współpracy. Odpowiedź twierdzącą ,,tak” wybrało 13% badanych, odpowiedź „raczej 

tak” 60%. 27% badanych wychowawców wskazało odpowiedź ,,raczej nie”. Zróżnicowanie wskazań 

wychowawców w tym pytaniu jest znaczne.  

W nawiązaniu do tego pytania badani negatywnie oceniający współpracę wychowawców 

zostali poproszeni o podanie propozycji obszarów wymagających poprawy. W odpowiedzi pojawiła 

się propozycja równomiernego podzielenia obowiązków między wychowawcami głównymi  

i wspomagającymi. Uczestnik badania, zauważa brak pełnego przejmowania obowiązków za grupę 

przez wychowawcę wspomagającego, w sytuacji, kiedy wychowawca główny ma noc lub przebywa 

na zwolnieniu lekarskim. W efekcie większość zaległej pracy, w opinii badanego, wychowawca 

główny musi wykonać po powrocie. Jak zauważa badany ta sytuacja nie dotyczy wszystkich 

wychowawców wspomagających, ale niektórzy nie poczuwają się do takiej samej odpowiedzialności 

za młodzież i kontakty z rodzicami. Inny uczestnik badania zauważył brak jednolitego działania 

wychowawczego wszystkich wychowawców w różnych sytuacjach związanych z pracą wychowawczą 

oraz tendencję na niepotrzebnego dzielenia się na tych gorszych i lepszych w oczach wychowanka. 

Badany zauważył też, że niepokojącym zjawiskiem jest plotkowanie przez wychowawców. Inna z 

badanych osób zauważyła brak integracji, komunikacji między wychowawcami. Kolejna pytana osoba 

wskazała obszary wymagające poprawy takie jak: komunikacja, rzetelne przekazywanie informacji, 

nastawienie na własny sukces, a nie dobro placówki, nastawienie na niezdrową rywalizację o względy 

pracodawcy i wychowanków, brak uczciwych wypowiedzi, brak bezinteresownej pomocy, niechęć do 

korzystania z pomocy i wiedzy innych, brak zainteresowania i bierność wobec spraw dotyczących 

placówki, konfliktowość, zazdrość, rozpowszechnianie informacji, w tym fałszywych i osobistych, na 
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temat innych osób, dyrektora, wychowawców, pracowników, wychowanków, plotkowanie, brak 

umiejętności uzgodnienia wspólnego stanowiska z nastawieniem na dobro wychowanka. Z analizy 

wypowiedzi na pytanie otwarte poprawy wymaga obszar integracji grona pedagogicznego, 

współpracy, wzajemnej komunikacji oraz przekazu informacji, odpowiedzialności wychowawców za 

powierzone zadania. 

Jeśli chodzi o odpowiedzi na pytanie 7: ,,Czy Pani/Pana zdaniem współpraca wychowawców  

z pracownikami administracji i obsługi jest realizowana w sposób zapewniający właściwą realizację 

zadań placówki?”. Wszyscy badani wychowawcy pozytywnie ocenili ten obszar, „tak’’ odpowiedziało 

36 %, natomiast ,,raczek tak” 64%. Odpowiedzi wychowawców wskazują, że pytani pozytywnie 

oceniają współpracę z pracownikami administracyjnymi i obsługi i jest ona prowadzona w sposób 

zapewniający właściwą realizację zadań placówki. 

Analiza odpowiedzi na pytanie 10: „Czy bursa zapewnia Pani/Panu możliwość korzystania  

z potrzebnych podczas zajęć pomocy i środków dydaktycznych?” wykazuje, że większość badanych 

87% pozytywnie ocenia dostępność do pomocy środków dydaktycznych potrzebnych do zajęć w tym, 

27% wskazuje na „tak” i  60% na ,,raczej tak’’. 13% badanych dostępność do potrzebnych środków 

dydaktycznych ocenia na  ,,raczej nie’’. 

W nawiązaniu do tego pytania wychowawcy udzielający odpowiedzi negatywnej zostali 

poproszeni w kolejnym pytaniu o udzielenie informacji, jakich środków im brakuje. 

Uzyskano dwie odpowiedzi. Odpowiadającym na to pytanie wychowawcom brakuje materiałów do 

realizacji uroczystości czy projektów oraz funduszy finansowych na ich zakup, przez co angażują 

własne środki finansowe. 

Analiza pytania 12: „Czy Pani/Pana zdaniem w bursie zapewniony jest dostęp do 

odpowiednich zasobów przydatnych dla rozwoju zawodowego wychowawców (np. literatura, sprzęt, 

niezbędne informacje)?” wskazuje, że 53% badanych nauczycieli pozytywnie oceniających zasoby 

bursy przydatne dla rozwoju nauczycieli odpowiedziało ,,tak’’, 40% badanych nauczycieli 

odpowiedziało ,,raczej tak”. 1 osoba ocenia te zasoby negatywnie i odpowiedziała, raczej nie’’ (co 

stanowi 7%).  

Z odpowiedzi badanych wychowawców na pytanie 14: „Czy brała Pani/Pan w ciągu ostatnich 

12 miesiącach udział w poniższych formach doskonalenia zawodowego?” Badani wychowawcy 

wskazali w kolejności: 

- 10 osób uczestniczyło w konferencjach i seminariach 

- 6 osób brało udział w kursach i szkoleniach zewnętrznych, 

- 4 osoby obserwowało zajęcia koleżeńskie, 
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- 4 osoby wybrały szkoleniowe rady pedagogiczne, 

- 2 osoby wskazały studia podyplomowe,  

- 1 osoba uczestniczyła w kursie kwalifikacyjnym,  

- 1 osoba podała inne.  

Analiza udzielonych odpowiedzi wskazuje, że wychowawcy bursy biorą udział w różnych formach 

doskonalenia zawodowego. 

Na pytanie 15, które brzmiało: ,,Czy uczestniczy Pani/Pan w podejmowaniu decyzji 

dotyczących zarządzania placówką (np. podejmowanie uchwał rady pedagogicznej, opracowanie 

dokumentów)?” Badani wychowawcy odpowiedzieli twierdząco 93% „tak” i 7% „raczej tak”. Analiza 

wskazuje, że wychowawcy uczestniczą aktywnie w podejmowaniu decyzji dotyczących zarzadzania 

placówką m.in. w podejmowaniu uchwał podczas posiedzeń rad pedagogicznych, przy 

opracowywaniu dokumentów. 

Analiza odpowiedzi na pytanie 16: „Czy ma Pani/Pan możliwość wyrażania zdania na temat 

funkcjonowania placówki?” wykazuje, że 80% wychowawców stwierdziło, że ma taką możliwość 

przy czym 67% odpowiedziało ,,tak”, 13% ,,raczej tak’’ natomiast 20%  badanych uważa, że „raczej 

nie” ma możliwości wyrażania swojego zdania na temat funkcjonowania placówki. 

Analiza pytania 17: „Jakie są najbardziej skuteczne zdaniem Pani/Pana sposoby wymiany 

informacji miedzy Dyrekcją, a wychowawcami?” wskazuje, iż zdaniem badanych wychowawców 

najbardziej skuteczną wymianą informacji są:  

- indywidualne rozmowy z Dyrekcją 31%, 

- wymiana informacji przez pocztę służbową 24%,  

- spotkania rady pedagogicznej 18%,  

- dziennik elektroniczny 18%,  

- tablica informacyjna w pokoju wychowawców 8%. 

 

Na pytanie 18: ,, Jakie inne skuteczne sposoby wymiany informacji Pani/Pan proponuje? 

Badani wychowawcy zaproponowali: 

- krótkie spotkania przed rozpoczęciem pracy w pokoju 29, 

- krótkie spotkania robocze, 

- w razie nieobecności wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przekazanie informacji nieobecnym. 

 

Podsumowanie: 

Zdaniem wszystkich badanych wychowawców organizacja pracy w bursie zapewnia 

bezpieczeństwo wychowankom, a działania podejmowane w celu rozwiazywania problemów 
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wychowawczych są wystarczające. 87% badanych wychowawców pozytywnie oceniło możliwość 

korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy i środków dydaktycznych. Badanym 

wychowawcom, którzy negatywnie odpowiedzieli na to pytanie, brakuje materiałów do realizacji 

uroczystości, czy projektów oraz funduszy finansowych na ich zakup. 

Wszyscy wychowawcy pozytywnie oceniają przepływ informacji w ramach doskonalenia 

zawodowego. W ciągu ostatnich 12 miesięcy badani wychowawcy korzystali  

z następujących form doskonalenia: 

- 10 osób uczestniczyło w konferencjach i seminariach 

- 6 osób brało udział w kursach  i szkoleniach zewnętrznych, 

- 4 osoby obserwowało zajęcia koleżeńskie, 

- 4 osoby wybrały szkoleniowe rady pedagogiczne, 

- 2 osoby wskazały studia podyplomowe,  

- 1 osoba uczestniczyła w kursie kwalifikacyjnym,  

- 1 osoba podała inne.  

93% badanych nauczycieli pozytywnie ocenia dostęp do odpowiednich zasobów wspierających 

rozwój zawodowy wychowawców (dostęp do  literatury, sprzętu, niezbędnych informacji). 

Jeśli chodzi o obszar współpracy wychowawców, jego ocena przez badanych jest 

zróżnicowana. 73% dokonało pozytywnej oceny tej współpracy, ale 27% ocenia ją negatywnie 

wymieniając obszary, w których ta współpracy nie występuje. Badani wychowawcy zauważają słabe 

strony współpracy miedzy wychowawcami lub wręcz zagrożenia dla prawidłowego przebiegu procesu 

wychowawczego takie, jak: 

- brak pełnego przejmowania obowiązków za grupę przez wychowawcę wspomagającego, w sytuacji, 

kiedy wychowawca główny jest nieobecny, 

-  brak jednolitych oddziaływań wszystkich wychowawców w różnych sytuacjach  pracy z młodzieżą, 

brak chęci lub umiejętności uzgodnienia wspólnego stanowiska z nastawieniem na dobro 

wychowanka, 

- tendencję do dzielenie wychowawców na gorszych i lepszych, 

- plotkowanie, rozpowszechnianie informacji, w tym fałszywych i osobistych,  

- brak integracji, niechęć do współpracy, 

- brak właściwej komunikacji między wychowawcami. 

- stawianie własnego sukcesu wyżej, niż, dobro wychowanków i placówki,  

- rywalizację o względy pracodawcy i wychowanków,  

- brak uczciwych wypowiedzi,  

- brak bezinteresownej pomocy lub niechęć do korzystania z pomocy i wiedzy innych,  

- brak zainteresowania i bierność wobec spraw dotyczących wychowanków i placówki,  

- konfliktowość, zazdrość.  
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100% badanych pozytywnie natomiast ocenia współpracę wychowawców  

z pracownikami administracji i obsługi, która ich zdaniem jest realizowana w sposób zapewniający 

właściwą realizacje zadań placówki. 

Wszyscy badani wychowawcy deklarują, że uczestniczą w podejmowaniu decyzji 

dotyczących zarządzania placówką (np. podejmowanie uchwał rady pedagogicznej, opracowanie 

dokumentów). Ponadto 80% wychowawców stwierdziło, że ma możliwość wyrażania swojego zdania 

na temat funkcjonowania placówki, natomiast 20% badanych uważa, że raczej nie ma takiej 

możliwości. 

Wychowawcy wskazują na różne kanały przepływu informacji. Do najskuteczniejszych sposobów 

wymiany informacji zaliczają - indywidualną rozmowę z Dyrekcją oraz przekaz informacji przez 

pocztę służbową. Mniej osób wymienia dziennik elektroniczny, spotkania RP i tablicę w pokoju 

wychowawców. Wychowawcy dodali też swoje propozycje: 

- krótkie spotkania przed rozpoczęciem pracy w pokoju wychowawców 29, 

- krótkie spotkania robocze, 

- w razie nieobecności wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przekazanie informacji nieobecnym. 

 

 

WYNIKI I ANALIZA KWESTIONARIUSZA WYWIADU Z DYREKTOREM BURSY 

 

Opis przebiegu i przedmiotu wywiadu: 

Kwestionariusz wywiadu przeprowadzono z Dyrektorem Bursy Szkolnej nr 5. Wnioski zostały 

sformułowane na podstawie analizy uzyskanych odpowiedzi. 

 

Celem wywiadu było uzyskanie opinii dyrektora odnośnie skuteczności podejmowanych w bursie 

działań zarządczych w zakresie tworzenia optymalnych warunków opieki i wychowania, a także w 

zakresie tworzenia optymalnych warunków do indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz ich 

doskonalenia zawodowego. Informacje mają posłużyć w procesie planowania oraz wprowadzania 

zmian w organizacji pracy bursy, a także w dostosowaniu podejmowanych działań do potrzeb 

wychowanków, rodziców i wychowawców. 

W ramach wywiadu zadano następujące pytania: 

Pyt. 1. Czy w tym lub poprzednim roku szkolnym konsultowano z wychowankami, jakieś ważne 

decyzje dotyczące bursy? 

Pyt. 2. Czy zarządzanie bursą  sprzyja udziałowi wychowawców, innych pracowników, 

wychowanków i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących bursy? 

Pyt.3 Czy nauczyciele są angażowani w ewaluację wewnętrzną –w jakim zakresie i na jakim etapie? 
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Pyt.4 W jaki sposób zachęca Pani wychowawców do doskonalenia zawodowego?  

Pyt. 5 Czy w bursie podejmowane są działania mające na celu wdrażanie wniosków z 

przeprowadzanego nadzoru pedagogicznego?  

Pyt. 6 Czy w bursie podejmowane są działania mające na celu wzbogacanie bazy i wyposażenia? 

 

Odp. 1 Czy w tym lub poprzednim roku szkolnym konsultowano z wychowankami, jakieś ważne 

decyzje dotyczące bursy? 

Na początku każdego roku szkolnego samorząd opiniuje dokumenty np. plan wychowawczy 

obowiązujący w danym roku. Wychowankowie mieli również wpływ na modyfikację rozkładu dnia. 

Ze względu na pandemię i zmiany w planach lekcji młodzież postulowała o zmianę pór wydawania 

posiłków,  ich wniosek  został zrealizowany. Prężnie działa komisja stołówkowa,  której pomysły na 

zmiany w jadłospisie są uwzględniane, jeśli jest to tylko możliwe. Uwzględniając sugestie samorządu 

wprowadzono do stołówki indywidualne tace i zapewniono stały dostęp do ręczników papierowych. 

Samorząd zawsze opiniuje wnioski Zespołu Wychowawczego o skreślenie wychowanków z listy 

mieszkańców. Wychowankowie mają również wpływ na zakup książek do biblioteki oraz 

wyposażenie, czy doposażenie pokoi i świetlic. Młodzież włącza się w realizację imprez kulturalnych 

w bursie, z ich inicjatywy organizowane są wszystkie dyskoteki, konkurs Mam Talent, Mikołajki, 

Andrzejki. 

Odp.2. W jaki sposób zachęca Pani wychowanków, nauczycieli, rodziców do udziału  

w podejmowaniu decyzji dotyczących bursy? 

Współudział wychowanków, ich rodziców, wychowawców w procesie podejmowania decyzji 

dotyczących bursy jest bardzo różny. Rodzice wypowiadają się najczęściej na początku roku 

szkolnego na spotkaniach inaugurujących. Ich wypowiedzi dotyczą oczekiwań i potrzeb wobec 

placówki i są najczęściej prowadzone przez wychowawców grup w formie wywiadów czy ankiet.  

Z rodzicami konsultowane są również projekty dokumentów np. plan wychowawczy, czy koncepcja 

pracy bursy. Dużą rolę w procesie podejmowania decyzji odgrywa Rada Bursy, w skład której 

wchodzą przedstawiciele młodzieży, rodziców i wychowawców. Wszystkie decyzje zgodnie  

z kompetencjami tego organu są z nimi konsultowane i opiniowane, jak np. zmiany do statutu 

placówki, projekt planu finansowego na dany rok, propozycje  nagród dyrektora dla pracowników, 

projekt koncepcji pracy bursy, plan wychowawczy na dany rok, zmiany w regulaminach, realizowane 

programy. Młodzież wypowiada się poprzez swój organ, jakim jest samorząd zarówno w kwestii 

działań kulturalno-rozrywkowych, jak i organizacji pracy. Opinie samorządu zasięgane są na bieżąco. 

Jako Dyrektor inicjuję spotkania z samorządem w celu konsultacji, zachęcenia młodzieży do pracy, 

przedyskutowania prowadzonych działań. 
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Wychowawcy współtworzą proces dydaktyczny i wychowawczy. Rolą dyrektora jest tworzenie 

sprzyjających warunków ku temu, aby proces ten przebiegał, jak najpłynniej i przynosił, jak najlepsze 

efekty. Tak więc po efektach należałoby ocenić skuteczność podjętych przez dyrektora działań. 

Odp3 Czy nauczyciele są angażowani w ewaluację wewnętrzną – w jakim zakresie i na jakim etapie? 

Ewaluację wewnętrzną realizuje powołany do tego zespół, którego pracami kieruje 

wicedyrektor. Zespół opracowuje plan ewaluacji wewnętrznej, który staje się podstawą do 

sporządzenia harmonogramu pracy. Następnie Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej realizuje  

w ustalonych terminach poszczególne etapy ewaluacji. Zespół przeprowadza ankiety i wywiady wśród 

wszystkich grup badawczych, analizuje dokumentację oraz dokonuje obserwacji. Na podstawie 

przeprowadzonych badań sporządza raport, który przedstawia najpierw dyrektorowi, a następnie 

wszystkim wychowawcom na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Członkowie rady wspólnie ustalają 

wnioski, rekomendacje oraz działania, które są wytycznymi do planowania pracy w kolejnym roku 

szkolnym. 

Odp.4  W jaki sposób zachęca Pani wychowawców do doskonalenia zawodowego?  

Jako dyrektor organizuję szkolenia dla Rady Pedagogicznej. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 

są planowane, a nauczyciele są informowani na początku roku o przewidywanych terminach 

posiedzeń. Tematyka spotkań wynika z wniosków z nadzoru, ewaluacji lub zgłoszonych potrzeb 

wychowawców. Co roku sporządzam plan doskonalenia zawodowego, który jest przedstawiany 

nauczycielom. Zachęcam wychowawców do korzystania ze szkoleń, czy studiów podyplomowych 

dofinansowywanych przez bursę. Na bieżąco przesyłam również informację o tematyce i  terminach  

warsztatów,  konferencji, szkoleń. W obecnych czasie są to głównie szkolenia on-line.  

Odp.5 Czy w bursie podejmowane są działania mające na celu wdrażanie wniosków  

z przeprowadzanego nadzoru pedagogicznego?  

Dyrektor ustala plan nadzoru na dany rok szkolny i przedstawia członkom Rady 

Pedagogicznej do 11 września, każdego roku. Postawą opracowania planu nadzoru są podstawowe 

kierunki polityki oświatowej państwa, wnioski, rekomendacje, wyniki kontroli kuratora oświaty, 

wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej oraz ewaluacji programu wychowawczo- 

profilaktycznego. Realizacja tych wniosków poprawia jakość funkcjonowania placówki. 

Dyrektor w ramach wewnętrznego nadzoru pedagogicznego przeprowadza ewaluację wewnętrzną, 

kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki, monitoruje pracę placówki 

w zakresie wyznaczonym w planie nadzoru, wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w 

szczególności przez: 

a) diagnozę pracy placówki, 
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b) planowanie działań ukierunkowanych na rozwój zawodowy?  rozwojowych, w tym 

motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego, 

c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad; 

Dyrektor w ramach wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, na bieżąco w ciągu roku szkolnego 

kontroluje dokumentację pedagogiczną, prowadzi obserwacje zajęć, realizację planów 

wychowawczych, planów zespołów, komisji, zajęć rozwijających zainteresowania.  Monitoruje 

stosowanie obowiązujących w bursie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia, a szczególnie 

procedury związanej z zasadami zamieszkania w trakcie zagrożenia koronawirusem SARS COV-2.  

Dyrektor kontroluje organizację pracy Zespołów nauczycielskich oraz zaangażowanie członków w 

realizację zadań, organizację pracy wychowawców sprawujących opiekę w czasie ciszy nocnej, 

organizację pełnienia dyżurów zgodnie z harmonogramem, przestrzeganie porządku pracy. Dyrektor 

dba bezpieczeństwo wychowanków w bursie, przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. 

Dyrektor czuwa nad realizacją przez wychowawców wniosków z nadzoru pedagogicznego, ewaluacji 

wewnętrznej, ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego, podstawowych kierunków 

realizacji polityki oświatowej państwa. Nauczyciele są informowani na bieżąco o rezultatach 

podejmowanych przez dyrektora czynności wynikających z nadzoru pedagogicznego i modyfikują 

swoją pracę zgodnie z jego zaleceniami.  

 

 Odp.6 Czy w bursie podejmowane są działania mające na celu wzbogacanie bazy i wyposażenia?  

 

Jako Dyrektor dbam o bazę placówki. Wychowawcy  zgłaszają na początku i na koniec roku 

szkolnego zapotrzebowanie na wyposażenie pokoi wychowanków, świetlic, także takich sprzętów, jak 

odkurzacze, suszarki, czajniki... W miarę możliwości finansowych potrzeby te są realizowane. Na 

bieżąco są usuwane zgłaszane  usterki. Jako Dyrektor inicjuję zakup i poszerzenie bazy dydaktycznej 

(drukarki, komputery). Zmodernizowana została sieć Internetowa. W miarę możliwości prowadzone 

są prace remontowe w pokojach wychowanków (malowanie ścian). Doposażana jest baza materialna 

np. w kuchni o nowoczesny sprzęt do przygotowywania posiłków. Przygotowano, w tym roku, pokój 

socjalny dla pracowników, odremontowano pomieszczenie konserwatorów. Staraniem Dyrektora 

powiększana jest baza biblioteki, co roku możliwy jest zakup nowych książek. 

 

 

Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe 

 

1. Czy działania zarządcze w placówce skierowane są na realizację zadań związanych z opieką i 

wychowaniem młodzieży? 
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Zdaniem większości wychowanków bursa  zapewnia zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki nauki  

i pobytu. Poczucie bezpieczeństwa zapewnia wychowankom wparcie wychowawców. 

Wychowankowie, którzy nie wybrali pozytywnej odpowiedzi na to pytanie nie potrafili określić, 

jakiego wsparcia oczekiwaliby od wychowawców. Zgodnie z wypowiedziami wychowankowie  

w większości nie mieli również problemów z adaptacją do nowych warunków. Zdaniem badanej 

większości rodziców (97%) placówka zapewnia zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. 

Natomiast wszyscy wychowawcy twierdzą, że organizacja pracy w bursie zapewnia bezpieczeństwo 

wychowankom, a działania podejmowane w celu rozwiazywania problemów wychowawczych są 

wystarczające. Prowadzone działania profilaktyczno-wychowawcze poskutkowały otrzymaniem przez 

placówkę w grudniu 2020 roku certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. 

 

2.Czy Dyrektor bursy zapewnia nauczycielom warunki do realizacji doskonalenia zawodowego? 

 

Dyrektor organizuje szkolenia dla Rady Pedagogicznej. Posiedzenia są planowane, a 

nauczyciele są informowani na początku roku o przewidywanych terminach posiedzeń. Tematyka 

spotkań wynika z wniosków z nadzoru, ewaluacji lub zgłoszonych potrzeb wychowawców. Co roku 

Dyrektor przedstawia nauczycielom plan doskonalenia zawodowego na dany rok. Wychowawcy są 

zachęcani do korzystania z dofinansowywanych szkoleń, czy studiów podyplomowych. Na bieżąco 

przesyłane są również informację o tematyce i terminach  warsztatów,  konferencji. W obecnym czasie 

są to głównie szkolenia on-line. 

Wszyscy wychowawcy pozytywnie oceniają przepływ informacji w bursie na temat 

doskonalenia zawodowego. W ciągu ostatnich 12 miesięcy badani wychowawcy korzystali  

z następujących form doskonalenia: 

- 10 osób uczestniczyło w konferencjach i seminariach, 

- 6 osób brało udział w kursach  i szkoleniach zewnętrznych, 

- 4 osoby obserwowało zajęcia koleżeńskie, 

- 4 osoby wybrały szkoleniowe rady pedagogiczne, 

- 2 osoby wskazały studia podyplomowe,  

- 1 osoba uczestniczyła w kursie kwalifikacyjnym,  

- 1 osoba podała inne.  

93% badanych nauczycieli pozytywnie ocenia dostęp do odpowiednich zasobów bursy 

wspierających rozwój zawodowy wychowawców ( np. literatura, sprzęt, niezbędne 

informacje). 

2. Czy Dyrektor bursy zapewnia wychowankom warunki do rozwoju zainteresowań 

zgodnie z ich potrzebami? 
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Analiza otrzymanych danych z badań ankietowych wychowanków i ich rodziców pokazuje, że 

bursa zapewnia wychowankom warunki do rozwoju zainteresowań, zgodych z  ich potrzebami. 

Wychowawcy na początku roku przeprowadzają badanie potrzeb wychowanków i dostosowują  swoje 

działania do otrzymanych wyników. Ma to odzwierciedlenie w opracowywanych planach zajęć 

rozwijających zainteresowania i planach wychowawczych grup. Zajęcia rozwijające zainteresowania 

prowadzone są przez profesjonalną kadrę posiadającą odpowiednie umiejętności i certyfikaty. 

90% badanych wychowanków uważa, że bursa nastawiona jest na ich rozwój. 77% badanych 

wychowanków twierdzi, że zajęcia rozwijające zainteresowania są zgodne z ich potrzebami, natomiast 

76% badanych twierdzi, że bursa umożliwia im realizację indywidualnych zainteresowań. 

90% badanych rodziców jest też zdania, że bursa jest ukierunkowana na rozwój ich dzieci, 

przy czym 79% zauważa, że organizowane przez bursę zajęcia rozwijające zainteresowania są zgodne  

z potrzebami i zainteresowaniami ich dzieci, chociaż 18% badanych rodziców twierdzi, że nie lub 

raczej nie. 

3. Czy w bursie podejmowane są działania mające na celu wzbogacanie bazy i 

wyposażenia? 

Dyrektor dba o bazę materialną placówki. Wychowawcy mają możliwość zgłaszania 

zapotrzebowania na wyposażenie pokoi wychowanków, świetlic. W miarę możliwości finansowych 

potrzeby te są realizowane. Na bieżąco są usuwane zgłaszane  usterki. W miarę środków finansowych 

systematycznie odnawiane są pokoje wychowanków (malowanie). Dyrektor inicjuje zakup  

i poszerzenie bazy dydaktycznej (drukarki, komputery, książki). Zmodernizowana została sieć 

Internetowa placówki. Doposażana jest baza materialna np. w kuchni o nowoczesny sprzęt do 

przygotowywania posiłków. W tym roku szkolnym przygotowano  pokój socjalny dla pracowników, 

odremontowano pomieszczenie konserwatorów. Staraniem dyrektora powiększana jest baza biblioteki.  

Badani rodzice w zdecydowanej większości dobrze oceniają wyposażenie placówki (97%).   

Biorąc pod uwagę wypowiedzi wychowanków dotyczące zmian w placówce proponują oni 

zwiększenie liczby oraz estetyki łazienek. 

87% badanych wychowawców pozytywnie oceniło możliwość korzystania  

z potrzebnych podczas zajęć pomocy i środków dydaktycznych. Badanym wychowawcom, 

którzy negatywnie odpowiedzieli na to pytanie, brakuje materiałów do realizacji zajęć  

i uroczystości. 

4. Czy wychowankowie i rodzice, nauczyciele  mają wpływ na organizację życia w bursie?  

Współudział nauczycieli, wychowanków i ich rodziców w procesie podejmowania decyzji 

dotyczących placówki jest oceniany bardzo różnie.  
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Rodzice wypowiadają się najczęściej na początku roku szkolnego na spotkaniach inaugurujących 

rok szkolny. Ich wypowiedzi dotyczą oczekiwań i potrzeb wobec placówki. Informacje są zbierane 

przez wychowawców grup w formie wywiadów i ankiet. Z rodzicami konsultowane są również 

projekty dokumentów np. plan wychowawczy, czy koncepcja pracy bursy.  

Młodzież wypowiada się głównie przez swój organ, jakim jest samorząd. Na początku każdego 

roku szkolnego samorząd opiniuje dokumenty  np.  plan wychowawczy obowiązujący w danym roku. 

Prężnie działają komisje samorządowe. Duży wpływ na organizację życia w placówce ma samorząd 

wychowanków, jak również Rada Bursy. Dyrektor często spotyka się z Radą Bursy w celu konsultacji 

lub zachęcenia młodzieży do pracy lub przedyskutowania prowadzonych działań. 

Wychowankowie mają również wpływ na zakup książek do biblioteki, wyposażenie, czy doposażenie 

pokoi i świetlic, jak również włączają się w realizację imprez kulturalno- rozrywkowych w bursie. 

Wychowawcy współtworzą proces dydaktyczny i wychowawczy Rolą dyrektora jest 

tworzenie sprzyjających warunków ku temu, aby proces ten przebiegał, jak najpłynniej i przynosił, jak 

najlepsze efekty.  

63% badanych wychowanków dobrze ocenia organizację pracy w bursie (tj. rozkład dnia, 

harmonogram pracy wychowawców), 28% poprawnie, natomiast 9% źle. Ci wychowankowie, którzy 

negatywnie ocenili swój wpływ na organizację życia w bursie, chcieliby mieć wpływ na rozkład dnia 

lub deklarują, że nie wiedzą na co mogliby mieć wpływ. Jeśli chodzi o udział wychowanków  

w tworzeniu lub opiniowaniu dokumentów obowiązujących w placówce  tylko połowa wychowanków 

zauważa, że taki wpływ miała a połowa badanych wychowanków nie ma poczucia wpływu na 

przygotowywane dokumenty. 18% badanych wychowanków  deklaruje, że nie mają okazji wyrażania 

swoich oczekiwań wobec placówki 86% badanych wychowanków zauważa swój wpływ na 

organizację życia w bursie. Badani wychowankowie deklarują, że o swoich propozycjach zmian w 

bursie rozmawiają w kolejności: ze swoim wychowawcą, innym wychowawcą, przewodniczącym 

grupy, kilka osób wymieniło również przewodniczącego samorządu młodzieży, opiekuna samorządu, 

innego pracownika bursy, dyrektora i wicedyrektora. 

Badani rodzice wychowanków w zdecydowanej większości są zdania, że bursa jako placówka 

współpracuje z nimi i zachęca ich do aktywnego udziału w swej działalności (87%). Natomiast 

podzielone jest zdanie badanych rodziców co do możliwości wnoszenia uwag do treści programu 

wychowawczo-profilaktycznego, koncepcji pracy bursy. Połowa 59% twierdzi, że miała lub raczej 

miała taką możliwość. 41%, twierdzi, że takiej możliwości nie miała lub raczej nie miała. 76% 

badanych zadeklarowało, że mają możliwość i okazję wyrażenia swoich oczekiwań wobec bursy (np. 

w formie ankiety, rozmowy indywidulanej z wychowawcą czy Dyrekcją). 24% badanych rodziców 

wychowanków stwierdziło, że takiej możliwości nie miało. 

97% badanych rodziców bardzo dobrze, dobrze lub wystarczająco ocenia organizację pracy w 

bursie. tylko 2 osoby z badanych rodziców  (3%) organizację pracy oceniły źle 
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Wszyscy badani wychowawcy deklarują, że uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących 

zarządzania placówką (np. podejmowanie uchwał rady pedagogicznej, opracowanie dokumentów). 

80% wychowawców stwierdziło, że ma możliwość wyrażania swojego zdania na temat 

funkcjonowania placówki, natomiast 20%  badanych uważa, że raczej nie ma takiej możliwości. 

5. Czy w bursie istnieją skuteczne sposoby przekazywania informacji pomiędzy 

poszczególnymi podmiotami procesu wychowawczego?   

Wszyscy wychowawcy pozytywnie oceniają przepływ informacji w bursie na temat doskonalenia 

zawodowego.  

Wychowankowie pytani o przepływ informacji o najważniejszych wydarzeniach i organizacji 

życia w bursie, jako najistotniejsze źródło wskazują w kolejności: wychowawca, dziennik 

elektroniczny, informacje na tablicy ściennej grupy, przez stronę internetową. Na zastanowienie 

zasługuje fakt, że wychowankowie sami  nie poszukują informacji. Najważniejszym ich źródłem jest 

wychowawca, który dba o to by o wszystkim informować młodzież. Wychowankowie, mimo okresu 

pandemii, w większości bieżących informacji o bursie nie poszukują, w większości nie korzystają  

w tym celu ze strony internetowej placówki. 

Wychowawcy również zauważają różnorodne kanały przepływu informacji. Do 

najskuteczniejszych sposobów wymiany informacji między Dyrektorem a wychowawcami, ci ostatni 

zaliczają - indywidualną rozmowę z Dyrekcją oraz przekaz informacji przez pocztę służbową. Mniej 

osób wymienia dziennik elektroniczny, spotkania RP i tablice w 29. Wychowawcy dodali też nowe 

propozycje wymiany informacji: 

- krótkie spotkania przed rozpoczęciem pracy w pokoju wychowawców 29 , 

- krótkie spotkania robocze, 

- w razie nieobecności wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przekazanie informacji nieobecnym. 

Jeśli chodzi o obszar współpracy wychowawców, jego ocena przez badanych jest 

zróżnicowana, co prawda 73% dokonało pozytywnej oceny, ale 27% ocenia go negatywnie 

wymieniając obszary, w których ta współpraca źle funkcjonuje. Badani wychowawcy zauważają słabe 

strony współpracy miedzy wychowawcami lub wręcz zagrożenia dla jedności procesu 

wychowawczego. 

Natomiast 100% badanych pozytywnie ocenia współpracę wychowawców z pracownikami 

administracji i obsługi, która ich zdaniem jest realizowana w sposób zapewniający właściwą realizację 

zadań placówki. 

6. Czy wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania 

pracy bursy i przyczyniają się do wprowadzania zmian w jej funkcjonowaniu? 
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Co roku ewaluację wewnętrzną przeprowadza powołany do tego zespół, którego pracami 

kieruje wicedyrektor.  Zespół opracowuje plan ewaluacji wewnętrznej, który staje się podstawą do 

sporządzenia harmonogramu pracy. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań sporządza 

raport, który przedstawia najpierw dyrektorowi, potem członkom rady pedagogicznej. Członkowie 

rady wspólnie ustalają wnioski, rekomendacje oraz działania. Wnioski z ewaluacji są jedną ze 

składowych planu nadzoru na kolejny rok szkolny. Realizacja tych wniosków przyczynia się do 

wprowadzania zmian wpływających na poprawę  funkcjonowania placówki. 

Dyrektor w ramach wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, na bieżąco w ciągu roku szkolnego 

kontroluje dokumentację pedagogiczną, prowadzi obserwacje zajęć, realizację planów 

wychowawczych, planów zespołów, komisji, zajęć rozwijających zainteresowania.  Monitoruje 

stosowanie obowiązujących w bursie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia, a szczególnie 

procedury związanej z zasadami zamieszkania w trakcie zagrożenia koronawirusem SARS COV-2.  

Dyrektor kontroluje organizację pracy Zespołów nauczycielskich oraz zaangażowanie członków w 

realizację zadań, organizację pracy wychowawców sprawujących opiekę w czasie ciszy nocnej, 

organizację pełnienia dyżurów zgodnie z harmonogramem, przestrzeganie porządku pracy. Dyrektor 

dba bezpieczeństwo wychowanków w bursie, przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. 

Dyrektor czuwa nad realizacją przez wychowawców wniosków z nadzoru pedagogicznego, ewaluacji 

wewnętrznej, ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego, podstawowych kierunków 

realizacji polityki oświatowej państwa.  

 

III. CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA 

 

Zebrane i poddane analizie informacje na temat Zarzadzanie placówką służy jej rozwojowi 

pozwoliły na sformułowanie odpowiedzi na postawione wcześniej pytania kluczowe. Na ich 

podstawie można stwierdzić, że: 

 

Wnioski: 

1. Ewaluacja wewnętrzna służy rozwojowi bursy. Realizowane wnioski, rekomendacje i 

działania  wpływają na poprawę funkcjonowania placówki. 

2. Wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy 

wychowawczej w bursie w kolejnych latach i przyczyniają się do wprowadzania zmian w jej 

funkcjonowaniu. 

3.  Organizacja pracy w bursie zapewnia bezpieczeństwo wychowankom. 

4. Działania zarządcze w placówce skierowane są na zapewnienie wychowankom zdrowych i 

bezpiecznych warunków pobytu.  
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5. Dyrektor bursy zapewnia wychowawcom właściwe warunki do realizacji doskonalenia 

zawodowego. 

6. Bursa zapewnia wychowankom warunki do rozwoju ich zainteresowań zgodnie z ich 

potrzebami w ramach bazy materialnej i kadrowej, jaką dysponuje. Jednak 23% badanej 

młodzieży stwierdziło, że bursa nie umożliwia realizacji ich zainteresowań, a 23% , że zajęcia 

organizowane przez bursę nie są zgodne z ich zainteresowaniami i potrzebami 

7. W bursie podejmowane są działania mające na celu wzbogacanie bazy materialnej i 

wyposażenia, co poprawia jakość zamieszkania wychowanków i poziom ich zadowolenia. 

8. Wychowankowie, rodzice i nauczyciele  mają wpływ na organizację życia w bursie, jednak 

nie zawsze są tego świadomi, nie zawsze też z tego korzystają. 41% badanych wychowanków, 

jak również 41% rodziców wychowanków stwierdziło, że nie mieli okazji na wnoszenie uwag 

do programu wychowawczo -profilaktycznego, koncepcji pracy bursy czy planu 

wychowawczego grupy. 17% badanych wychowanków  oraz  24% rodziców badanych 

wychowanków stwierdziło, że nie mieli okazji wyrazić swoich oczekiwań wobec placówki. 

9. W bursie istnieją różnorodne kanały przekazywania informacji  pomiędzy poszczególnymi 

podmiotami procesu wychowania. 

10. Badany obszar współpracy między wychowawcami wykazał występujące problemy: brak 

integracji, współpracy podczas wykonywania zadań, właściwej komunikacji interpersonalnej, 

kultury osobistej na płaszczyźnie zawodowej, prezentowanie postaw niezgodnych z etyką 

zawodową. 

11. Część wychowawców uważa, że nie wszyscy nauczyciele są równomiernie zaangażowani w 

czynności zawodowe. 

Rekomendacje 

1. Wykorzystywać wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego do planowania pracy 

wychowawczej w bursie w kolejnym roku szkolnym 

2. Kontynuować działania związanych z adaptacją, zapewnieniem bezpieczeństwa 

wychowankom. 

3. Zapewniać wychowawcom właściwe warunki do realizacji doskonalenia zawodowego. 

4. Zasięgać opinii wychowanków i rodziców na temat ich oczekiwań wobec placówki, 

potrzeb, zainteresowań. 
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5. Poznawać specyficzne zainteresowania młodzieży w celu stwarzania możliwości ich 

rozwoju. 

6. Zwiększać świadomość wychowanków i ich rodziców na temat ich wpływu na 

organizację życia w placówce i przygotowywane dokumenty regulujące prace w bursie. 

7. Kontynuować działania związane z wzmacnianiem przepływu informacji pomiędzy 

wychowawcami, Dyrektorem,  pracownikami administracji, młodzieżą. 

8. Rozwijać w miarę możliwości finansowych bazę materialną placówki. 

9. Rozwijać umiejętności pracy wychowawców w zespole. 

10. Równomierne zaangażować wszystkich wychowawców w działania zawodowe. 

11. Kształtować właściwe postawy wychowawców wobec obowiązków zawodowych. 

Rozwijać umiejętność samokontroli przez wychowawców. 

12.  Wzmacniać umiejętności przestrzegania przez wychowawców etyki zawodowej. 

 

Działania 

1. Przeprowadzić na początku roku szkolnego ankietę badającą zapotrzebowanie młodzieży na 

zajęcia rozwijające zainteresowania. 

2. Przeprowadzić ankietę badającą oczekiwania wychowanków i rodziców wychowanków 

wobec bursy. (wrzesień 2021)  

3. Podkreślać na spotkaniach z rodzicami na początku roku szkolnego, że mają prawo do 

zgłaszania swoich wątpliwości i poprawek do dokumentów opracowywanych w bursie. 

4. Na spotkaniach na początku roku szkolnego włączyć młodzież, rodziców wychowanków w 

opiniowanie przygotowywanych planów, programów, koncepcji pracy bursy. 

5. Na stronie internetowej bursy stworzyć zakładkę – prawa rodziców. 

6. Przygotować dla wychowanków ofertę rozwoju szczególnych zainteresowań i umiejętności na 

terenie miasta Lublin. 

7. Kontrolować zaangażowanie wychowawców w wypełnianie obowiązków służbowych. 

8. Organizować spotkania robocze rady pedagogicznej. 
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9. Organizować pracę w Zespołach nauczycielskich stałych i roboczych/okazjonalnych. 

10. Zorganizować spotkanie wychowawców dotyczące przestrzegania obowiązków w pracy oraz 

zasad etyki zawodowej. 

11. Kontrola przez Dyrektora efektywności wykorzystania czasu pracy przez wychowawców – 

wyciąganie konsekwencji służbowych wobec nieprzestrzegających. 

12. Zorganizować zajęcia warsztatowe dla wychowawców ze współpracy i komunikacji w formie 

zajęć bezpośrednich, jeśli sytuacja pandemiczna pozwoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formy/ sposoby upowszechniania raportu: 

Wychowankom: sprawozdania na spotkaniu grup ; 

Wychowawcom: raport na zebraniu Rady Pedagogicznej; 

Rodzicom i środowisku lokalnemu : na stronie internetowej bursy 

 


