
 

 

 

 

RAPORT Z PRZEPROWADZONEJ 
EWALUACJI W ROKU SZKOLNYM 2017/18 

 

 

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej: ankieta dla przedstawicieli instytucji 

współpracujących z PP-P w Chojnicach.  

Ilość: 30 osób - pracownicy szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, 

PCPR, Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej oraz Biblioteki Miejskiej; dyrektorzy, 

pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele. 

Termin: od listopada 2017 do marca 2018 

Metoda ewaluacji: anonimowa ankieta 

 

Zespół ds.. ewaluacji w składzie:  

Krystyna Szpuła  

Monika Szopińska  

Monika Szulc  

 

Chojnice  sierpień 2018 



 

1. Które działania podejmowane przez PP-P służą rozwojowi osób instytucji 

i organizacji korzystających z oferty Poradni? 

 

Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią były: konferencje i szkolenia (18 

ankietowanych), w tym: konferencje z mentorami, szkoleniowe rady 

pedagogiczne, szkolenia dla nauczycieli i pedagogów. Na drugim miejscu (14 

respondentów) znalazły się różnego rodzaju indywidualne i grupowe zajęcia dla 

uczniów w tym: zajęcia rozwijające dla dzieci i młodzieży, białe ferie.  

11 osób zwróciło również uwagę na zajęcia dla rodziców, takie jak 

między innymi Szkoła Dobrego Rodzica i różnego rodzaju warsztaty. Duża 

część respondentów (10) wskazała współpracę ze szkołą, w tym interwencja na 

terenie szkoły i mediacje oraz cykliczne spotkania dla pedagogów. Kolejnym 

działaniem, na które zwrócili uwagę respondenci (9) była terapia 

psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i psychoterapia. Diagnoza, 

orzecznictwo, poradnictwo i kontakt z doradcą zawodowym, to kolejne 

powtarzające się odpowiedzi. Kilkoro z respondentów zwróciło również uwagę 

na rolę czytelnej, aktualizowanej na bieżąco strony internetowej. 

 



2. Czy formy i metody pracy Poradni są dostosowane do potrzeb osób, 

instytucji i organizacji korzystających z ofert Poradni i służą ich 

rozwojowi? Uzasadnij na przykładzie Twojej placówki. 

 

100% ankietowanych uznało, że formy i metody pracy Poradni są dostosowane 

do potrzeb instytucji, w których pracują. W uzasadnieniu podano dostosowanie 

oferty Poradni do aktualnych potrzeb środowiska, w taki sposób, że „żadna 

prośba o pomoc nie zostaje bez odzewu”. Zwrócono również uwagę, że reakcja 

na zapotrzebowania płynące z innych instytucji była szybka. Diagnoza i 

orzecznictwo było kolejną wymienianą formą współpracy, gdzie kilku 

respondentów zwróciło uwagę na „czytelne i konkretne opinie i orzeczenia”. 

Kolejnym uzasadnieniem dobrej współpracy były osobiste doświadczenia 

pracowników różnych instytucji, jak np. Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Pedagogiczą Biblioteką 

Wojewódzką w Gdańsku Filia w Chojnicach. Respondenci zwrócili również 

uwagę na korzyści wyniesione ze szkoleń i wykładów organizowanych przez 

Poradnię, w tym między innymi szkolenie z zakresu agresji dla rodziców i 

nauczycieli, czy spotkania dotyczące pracy z uczniem z autyzmem. Często 

wymienią odpowiedzią świadczącą o dobrej współpracy i dostosowaniu form i 

metod pracy były pozytywne informacje zwrotne od uczestników zajęć. 

Zarówno od dzieci objętych terapią indywidualną, czy uczestników Białych 

Ferii, jak też rodziców i nauczycieli. 

 



 

3. Jakich działań brak w ofercie Poradni? 

 

 

Wśród 30 ankiet zdecydowana większość respondentów nie dostrzegła żadnych 

braków w ofercie Poradni. Jedynie w 3 ankietach podano brak seksuologa 

dziecięcego i doradcy zawodowego, w 2 terapii systemowej i pojedyncze braki 

w zakresie: spotkania z lekarzem psychiatrą, diagnozy w kierunku FAS, 

szkolenia dla pielęgniarek szkolnych z zakresu edukacji seksualnej i szkoleń dla 

nauczycieli języków obcych.  

4. Czy Twoja współpraca z Poradnią układa się prawidłowo?  

100% ankietowanych jednoznacznie uznała, że współpraca z Poradnią układa 

się prawidłowo. 

5. Czy dostrzegasz zasadność zmian w planowaniu i organizacji pracy 

Poradni tak, by współpraca lepiej służyła rozwojowi osób, instytucji i 

organizacji korzystających z oferty Poradni? 



 

Zdecydowana większość ankietowanych (28) nie dostrzega potrzeby 

jakichkolwiek zmian w organizacji pracy, zwracając uwagę np. na długie 

godziny otwarcia. Jedna osoba zwróciła uwagę na potrzebę zwiększenia etatów 

pracowników Poradni „w celu szybszej diagnozy”. Jeden ankietowany uznał 

również potrzebę częstszej obecności pracowników Poradni na terenie szkoły.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej: 

ankieta dla pracowników PP-P w Chojnicach. 

Ilość: 13 osób  

Termin: od listopada 2017 do marca 2018 

Metoda ewaluacji: anonimowa ankieta 

 

 

 

 

 

 

Zespół ds.. ewaluacji w składzie: 

Krystyna Szpuła 

Monika Szopińska 

Monika Szulc 

 

 

 

 

 



1. Które działania podejmowane przez PP-P służą rozwojowi osób, 

instytucji i organizacji korzystających z oferty Poradni? 

 

Wśród pracowników PPP najczęstszą odpowiedzią była szeroko rozumiana 

pomoc środowisku, w tym: diagnoza potrzeb środowiska, spotkania na terenie 

szkół, informacje o zmianach przepisach oświatowych , wprowadzanie i 

udostępnianie innowacji, interwencje kryzysowe. Kolejną formą oddziaływania 

są wszelkiego rodzaju szkolenia, warsztaty i konferencje organizowane przez 

Poradnię. Wśród powtarzających się odpowiedzi znalazły się również diagnoza i 

orzecznictwo, szeroko rozumiana pomoc terapeutyczna, a także aktualizowana 

strona internetowa. 

 

 

2. Jakich działań brak w ofercie Poradni? 

Wśród działań, których brak w ofercie Poradni ankietowani wymienili: terapię 

rodzinną (3), terapię uzależnień (1), terapię moczenia (1), zwiększenie terapii 

pedagogicznych i psychologicznych (1), zajęcia dla uczniów zdolnych (1). 

 

 

 



3. Czy Twoim zdaniem organizacja pracy w Poradni sprzyja/utrudnia 

współpracę pracowników? Wymień elementy uzasadniające Twoje 

stanowisko. 

 

Zdecydowana większość respondentów (12) deklaruje, że organizacja pracy w 

Poradni sprzyja współpracy pracowników. Jedna osoba, która wstrzymała się od 

głosu zaznaczyła, że to kwestia „gotowość do współpracy (…) to kwestia 

indywidualnych postaw”. Wśród elementów sprzyjających współpracy 

ankietowani zaznaczali: cotygodniowe spotkania pracowników (7), pomoc 

koleżeńska, budowanie przyjaznej atmosfery, bieżące konsultacje (6), spotkania 

integracyjne i okolicznościowe (3), jasno sprecyzowane zasady pracy, zespoły 

diagnostyczne,  doskonalenie, pozyskiwanie narzędzi diagnostycznych, 

stosowanie różnorodnych metod pracy, wykorzystywanie programów 

multimedialnych, otwartość pracowników na nowe inicjatywy ze strony 

dyrektora. 

Wśród elementów utrudniających współpracę wymieniono: 

 brak dużych sal (2) 

 i zmianowość pracy (1). 

 

 

 



4. W jakich zadaniach najczęściej podejmowana jest współpraca 

pracowników i na czym ona polega? 

  

Wśród respondentów (13) najczęściej wymienianym obszarem współpracy były 

zadania w ramach budowania i realizowania oferty Poradni, w tym: zajęcia 

grupowe, działania na rzecz środowiska, itp. Kolejną częstą odpowiedzią były 

zadania realizowane w ramach zespołów diagnostycznych (10). Siedmioro 

respondentów zwróciło uwagę na bieżącą współpracę miedzy pracownikami 

taką jak: wymiana doświadczeń i materiałów szkoleniowych rady pedagogiczne, 

wspólne spotkania. Kolejnym obszarem były szkolenia i konferencje (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Z kim z pracowników Poradni i w jakiej formie Ty najczęściej 

współpracujesz?  

 

Ankietowani deklarowali współprace w równym stopniu z psychologami, 

pedagogami, logopedami, a także z Dyrekcją i pracownikami 

administracyjnymi. 

 Główne formy współpracy to konsultacje (8), 

 zespoły diagnostyczne (7),  

 zadania bieżące wynikające zarówno z oferty, jak też zapotrzebowania 

środowiska (4), 

 badanie (4),  

 a także bieżące analizowanie zmian w  prawi oświatowym  (1). 

6. Czy dostrzegasz obszary, w których zasadne byłoby zwiększenie 

współpracy pracowników dla efektywniejszego wykonywania zadań? Jeśli 

tak, to wymień jakie. 

Większość ankietowanych nie dostrzega obszarów, w których zasadne byłoby 

zwiększenie współpracy. 

 Jeden z respondentów wskazał możliwość zwiększenia współpracy „w zakresie 

podziału zadań terapeutycznych”.  

Również jedna osoba uznała za istotne zwiększenie współpracy w 

„przekazywaniu ciekawych i ważnych informacji po szkoleniach”. 



7. Czy metody i formy pracy są adekwatne do potrzeb klientów? Jeśli nie, 

potrzebę jakich zmian dostrzegasz? 

Wszyscy ankietowani uznali, ze formy i metody pracy są adekwatne do potrzeb 

klientów.  

Jedna osoba dodała, że można by poszerzyć ofertę o tematyczne zajęcia 

grupowe dla rodziców. 

 

 

WNIOSKI 

1. Oferta PP – P jest oceniana pozytywnie zarówno prze klientów  jak i 

pracowników. 

2. Warto na bieżąco udoskonalać system współpracy między pracownikami, 

aby 100% członków zespołu miało pełną wiedzę na temat wszystkich 

obszarów pracy, np. wymiana doświadczeń po szkoleniach, 

indywidualnym dokształcaniu. 

3. Rozważyć konsultacje z seksuologiem lub w tematyce z tego obszaru. 

 

 


