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Obszar:  „Współpraca rodziców i nauczycieli w okresie pandemii”

I Cel 
Celem działań Zespołu Ewaluacji Wewnętrznej w roku szk. 20202021 była: 
a) ocena współpracy rodziców i nauczycieli w okresie pandemii
b) ustalenie wniosków i rekomendacji wynikających z przeprowadzonych działań. 

W związku z powyższym zgodnie z planem pracy Zespół Ewaluacji Wewnętrznej w roku szk. 
2020/2021 prowadził działania zmierzające do zbadania obszaru: współpraca rodziców i 
nauczycieli w okresie pandemii.

II Narzędzia badawcze
Zespół opracował i przeprowadził: 
a) ankietę skierowaną do rodziców 
b) ankietę skierowaną do nauczycieli 

III Charakterystyka przeprowadzonego badania:
Raport opracowany został z zachowaniem podziału na obszary: 
1. badawczy – obejmujący:
a) rodziców 
b) nauczycieli c) uczniów
2. rekomendacje wynikające z badań:
a) rodziców 
b) nauczycieli

Ankieta dla rodziców - “Współpracy z nauczycielami w okresie pandemii” 





Wnioski:
Ponad 87 procent rodziców wskazuje na pomyślne kontakty z nauczycielami podczas pandemii.
Zauważalne 10 procent respondentów odpowiedziało, że nie są zadowoloni z współpracy z kadrą. 
Podobnie jak pokazała ankieta dla nauczycieli  największym powodzeniem cieszy 
się wśród rodziców bezpośredni telefoniczny lub przez skype kontakt z nauczycielami. 
Sporadycznie wskazane przez rodziców zostały wiadomości tekstowe takie jak e- mail, wiadomość 
na librusie, poprzez e- dziennik. Najistotniejszym problemem według rodziców to techniczne 
kwestie związane ze sprzętem komputerowym oraz połączeniem internetowym. Rodzice 
wskazywali również na brak kontroli nad dzieckiem oraz niechęć do lekcji w formie pracy własnej. 
Lekcje online zostały wybrane jako najbardziej optymalne podczas pandemii rozwiązanie do nauki. 
Najistotniejszym deficytem dla dzieci i rodziców okazał się być bezpośredni kontakt zarówno z 
rówieśnikami jak i z nauczycielem, który na żywo jest w stanie lepiej wytłumaczyć materiał.

Rekomendacje:
• na bieżąco utrzymywać kontakty nauczycieli z rodzicami
• w miarę możliwości (w rygorze sanitarnym związanym z pandemią) organizować 

indywidualne spotkanie z rodzicami na terenie szkoły
• ograniczać ilość lekcji w formie pracy zdalnej
• w miarę możliwosci (biorąc pod uwagę zalecenia MEN) organizować zajęcia z uczniami w 

trybie stacjonarnym
• zapewnić dobry poziom zaplecza sprzętowego w pracy zdalnej (Internet i sprzęt 

komputerowy)

Ankieta dla nauczycieli - “Współpracy z rodzicami w okresie pandemii” 





Wnioski:
Pierwsze pytanie pokazuje jak dobrze układa się współpraca z rodzicami. Wszystkie udzielone 
odpowiedzi wskazują na zadowolenie nauczycieli związane z porozumieniem z rodzicami. 
Przeważa kontakt indywidualny telefoniczny lub podczas spotkań on-line. Najbardziej 
zauważalnym zgłaszanym przez rodziców problemem okazał się być internet. Sami uczniowie  
często podczas nauczania zdalnego zgłaszali chwilowy brak internetu lub słabą jego szybkość.
Najlepsze efekty wsparcia to indywidualna rozmowa oraz wsparcie podczas napotkanych trudności.
Najsłabsze rezultaty przynoszą dodatkowe zadania i ćwiczenia. Każdy z nauczycieli wskazał na 
podwyższenie swojej wiedzy w czasie trwania nauki w trybie zdalnym.

Rekomendacje:
• na bieżąco utrzymywać kontakty nauczycieli  z rodzicami 
• zapewnić dobry poziom zaplecza sprzętowego w pracy zdalnej (Internet i sprzęt 

komputerowy)
• w miarę możliwości (biorąc pod uwagę zalecenia MEN) organizować zajęcia indywidualne 

z uczniami w trybie stacjonarnym w celu wsparcia dydaktycznego i lepszego samopoczucia 
uczniów

• indywidualizować dodatkowe zadania dla uczniów
• w dalszym ciągu dokształcać się w tematyce dotyczącej nauczania zdalnego


