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S t r e s z c z e n i e:
1.  Najważniejsze informacje wynikające z analizy decyzji wizytatorów o poziomie spełniania wymagań: 

• Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne spełniają wymaganie „Rodzice są partnerami szkoły” na poziomie co 
najmniej podstawowym. Na niskim poziomie spełnia wymaganie około 2% szkół podstawowych i gimna-
zjów; siedem z nich nie spełnia wymagania w obszarach: „Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystu-
je opinie rodziców na temat swojej pracy” oraz „Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki 
i uczestniczą w podejmowanych działaniach”, trzy szkoły nie spełniają wymagania w obszarze: „W szkole lub 
placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci”.

• Ponad połowa wszystkich badanych szkół (57,4%) spełnia wymaganie „Rodzice są partnerami szkoły lub 
placówki” na poziomie wysokim i  bardzo wysokim. Najwięcej trudności sprawia spełnienie wymagania 
w obszarze „Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju szkoły i uczniów” – nie spełnia tego wymo-
gu łącznie 168 szkół, w tym: 31,4% szkół podstawowych, 38,8% gimnazjów, 43,8% liceów, 47,4% techników 
i 46,7% zasadniczych szkół zawodowych.

2. Najważniejsze informacje wynikające z analizy danych źródłowych:
• Zdecydowana większość rodziców uczniów wszystkich typów szkół zadeklarowała, że wie, jak może anga-

żować się w pracę szkoły, w najmniejszym stopniu rodzice gimnazjalistów – prawie co piąty rodzic ucznia 
gimnazjum nie wie, w jaki sposób mógłby włączyć się w życie szkoły.

• Więcej niż połowa wszystkich ankietowanych rodziców stwierdziła, że bierze udział w  procesach decy-
zyjnych w szkole. Widoczny jest spadek angażowania się rodziców w tym obszarze po skończeniu przez 
uczniów szkoły podstawowej.

• Najbardziej aktywni w zgłaszaniu inicjatyw są rodzice uczniów z techników (56,4%), najmniej – rodzice 
licealistów (30,8%). Wyniki sugerowałyby, że aktywne, motywowane własnymi potrzebami angażowanie 
się rodziców (engagement) nie ma prostego związku z wiekiem dziecka. W wypadku szkół ponadgimnazjal-
nych może natomiast łączyć się z profilem kształcenia.

• Rodzice uczniów techników twierdzą najczęściej, że ich inicjatywy są realizowane (około 42% rodziców 
z tych typów szkół potwierdza działania szkoły w tym obszarze), najrzadziej taką opinię wyrażają rodzice 
gimnazjalistów (nieco więcej niż jedna czwarta rodziców). 

• Wysoki odsetek braku odpowiedzi na pytanie o  to, czy szkoła realizuje inicjatywy rodziców (od 30,3% 
w wypadku techników po 37,8% w gimnazjach), może wynikać ze słabego przepływu informacji między 
szkołą a domem (być może rodzice nie wiedzą, czy ich inicjatywy są realizowane przez szkoły).

• Realizacja inicjatyw rodziców dotyczy głównie dwóch typów działań: związanych z wolontariatem i po-
dejmowaniem decyzji przez rodziców. W największym stopniu, bez względu na typ szkoły, rodzice widzą 
dla siebie przestrzeń do działania w organizowaniu uroczystości szkolnych, imprez szkolnych i klasowych. 
Inne obszary aktywności rodziców to przede wszystkim: finansowanie różnych przedsięwzięć, nagród, do-
posażanie szkoły, organizowanie wycieczek, wyjazdów, współdecydowanie o ofercie szkoły i udział w  jej 
realizacji, świadczenie usług na rzecz szkoły (np. remonty, dowozy uczniów, szycie strojów, pieczenie ciast), 
uczestniczenie w akcjach charytatywnych, działaniach prospołecznych.
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WPROWADZENIE

W obowiązującym od 10 maja 2013 roku zmodyfikowanym Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedago-
gicznego zmianie uległa między innymi treść wymagań państwa sformułowanych wobec szkół i innych 
placówek oświatowych (Rozporządzenie, 2013). W przypadku wymagania „Rodzice są partnerami szko-
ły lub placówki” charakterystyki (uszczegółowione opisy) wymagania brzmią następująco: 

• na poziomie podstawowym D: „Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców 
na temat swojej pracy. W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich 
dzieci. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w podejmowanych 
działaniach”.

• na poziomie wysokim B: „W szkole i placówce są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz roz-
woju uczniów oraz szkoły i placówki”.

Partnerstwo rodziców i szkoły można zatem postrzegać jako stwarzanie warunków do angażowania się 
rodziców w rozwój ich dzieci i rozwój szkoły przez budowanie podmiotowych relacji, które umożliwiają 
współpracę między szkołą a domem. W tak zdefiniowanym modelu partnerstwa za istotne można uznać: 

• współpracę między szkołą a rodzicami w procesach edukacyjnych służącą rozwojowi dzieci, obej-
mującą nie tylko wspieranie rodziców przez pracowników szkoły, ale i uznawanie przez szkołę 
podmiotowości rodziców jako ekspertów w wychowaniu i uczeniu się dzieci i wykorzystywanie 
wiedzy rodziców w tym obszarze,

• otwartość i gotowość szkoły do pozyskiwania informacji zwrotnej na temat jej pracy, 
• partycypację rodziców rozumianą jako ich wpływ na podejmowane działania – na poziomie kon-

sultacyjnym, 
• dzielenie się władzą i odpowiedzialnością z rodzicami w procesach podejmowania decyzji, 
• partycypację rozumianą jako uczestniczenie rodziców w życiu szkoły,
• wyzwalanie zaangażowania, kreatywności i odpowiedzialności rodziców przez stwarzanie prze-

strzeni dla ich inicjatyw,
• potrzebę i gotowość rodziców do angażowania się przez zgłaszanie przez nich inicjatyw, „obywa-

telskość” rodziców,
• sprawczość rodziców, których inicjatywy są realizowane i wpływają na rozwój uczniów i szkoły.
W różnych badaniach prowadzonych w  obszarze współpracy szkoły z  rodziną potwierdza się po-

zytywny wpływ angażowania się rodziców na osiągnięcia edukacyjne uczniów (np. OECD, 2006; Hill, 
Tyson, 2009; Ludicke, Kortman, 2012), choć ustalenia badaczy nie są jednoznaczne i część z nich wska-
zuje na brak związku angażowania się rodziców (przy uwzględnieniu różnych determinant tego zaan-
gażowania) z osiągnięciami edukacyjnymi uczniów (Balli, Wedman, Demo, 1997; Bronstein, Ginsburg, 
Herrera, 2005; por. Hill, Tyson, 2009, s. 741). Warto dodać, że samo zaangażowanie rodziców opisywane 
jest w literaturze dwojako: jako parent involvement i parent engagement. Pierwszy sposób angażowania 
się rodziców wiąże się z aktywnością szkoły zorientowaną na włączanie rodziców w edukację dzieci, ro-
dzice realizują pomysły, oczekiwania szkoły. Parent engagement oznacza natomiast aktywność rodziców, 
ich inicjatywy, które są realizowane przez szkołę (Warren, Hong, Rubin, 2009). Oba sposoby rozumienia 
tego pojęcia znalazły odzwierciedlenie w charakterystykach interesującego nas wymagania.

Jedną z częściej cytowanych i dyskutowanych propozycji wyodrębnienia obszarów angażowania się 
rodziców w edukację dzieci jest typologia Joyce Epstein (Epstein, 2001). Autorka wyróżnia sześć typów 
angażowania się rodziców: rodzicielstwo (parenting), komunikowanie się (communicating), wolontariat 
(volunteering), uczenie się w domu (learning at home), podejmowanie decyzji (decision making), współ-
pracę ze społecznością (collaborating with community). Typologia Epstein została wykorzystana w ni-
niejszej analizie. 

Konceptualizacja badania – przedmiot badania, pytania badawcze, metody, źródła 
i narzędzia badawcze

Celem analizy było przyjrzenie się temu, jak szkoły realizują wymaganie „Rodzice są partnerami szkoły 
lub placówki”. Problem badawczy dotyczył skali i obszarów angażowania się rodziców w edukację szkol-
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ną ich dzieci i pracę szkoły. Problem ten uznano za ważny w kontekście badań nad współpracą szkoły 
z rodzicami i wymagający pogłębionej analizy (zob. Kołodziejczyk, Walczak, Kasprzak, 2012). 

Na potrzeby analizy sformułowano następujące pytania badawcze: jak wielu rodziców angażuje się 
w edukację szkolną dzieci, czego dotyczą inicjatywy rodziców (engagement) i jak szkoła odpowiada na to 
zaangażowanie, umożliwiając realizację inicjatyw rodziców. 

Analiza objęła materiał badawczy pochodzący z  465 ewaluacji zewnętrznych prowadzonych od 
1.09.2013 do 31.03.2014. Materiał badawczy dostępny jest na stronie internetowej www.platforma.npseo.
pl/stats.php. Jako kryterium w  analizie materiału przyjęto wiek uczniów, który wskazywany jest jako 
istotna determinanta angażowania się rodziców (Stevenson, Baker, 1987; por. Crosnoe, 2001, s. 212). 
Konsekwencją wprowadzenia tego kryterium było równolegle przeprowadzenie analiz dla trzech etapów 
kształcenia uczniów: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników 
i zasadniczych szkół zawodowych) w celu porównania angażowania się rodziców ze względu na wiek 
dziecka. Analizie poddano odpowiedzi rodziców na pytania zamknięte jednokrotnego wyboru zadane 
w ankietach. Były to następujące pytania: 

• Wiem, w jaki sposób mogę się zaangażować w pracę szkoły. 
• Czy w tym lub poprzednim roku szkolnym współuczestniczył(a) Pan(i) w podejmowaniu decyzji 

dotyczących życia szkoły? 
• Czy w tym lub poprzednim roku szkolnym zgłaszała/ł Pani/Pan propozycje działań, które doty-

czyły uczniów i szkoły? 
• [jeśli tak] Czy któreś z tych propozycji zostały zrealizowane?
W badaniu ankietowym uczestniczyli głównie rodzice uczniów najstarszych i o rok młodszych od 

najstarszych.
Analizie poddano także wypowiedzi rodziców w 459 wywiadach grupowych. Pytania, na które od-

powiadali respondenci, brzmiały: Czy podejmowali Państwo wspólnie z innymi rodzicami działania na 
rzecz rozwoju uczniów? Co to były za działania? Jak duża grupa rodziców się w nie angażowała? Jakie 
były efekty tych działań?

Materiał badawczy potraktowano jako dane zastane typu ilościowego (pochodzące z pytań zamknię-
tych jednokrotnego wyboru w  ankietach) i  jakościowego (dane z  wywiadów grupowych), przy czym 
w  wypadku danych jakościowych pochodzących z  wywiadów zastosowano następującą procedurę: 
analizie poddano wszystkie wypowiedzi respondentów we wszystkich przeprowadzonych wywiadach 
z uwzględnieniem etapu kształcenia uczniów, dokonano analizy jakościowej, kodując wypowiedzi re-
spondentów. Podano frekwencję wystąpienia danej kategorii i jej egzemplifikację. Wypowiedzi respon-
dentów zakodowano jak pytanie wielokrotnego wyboru, stąd suma wskazań mogła przekraczać liczbę 
analizowanych wywiadów. Przeprowadzono 3 oddzielne analizy dla trzech etapów kształcenia (badaniu 
poddano 232 wywiady grupowe przeprowadzone w szkołach podstawowych, 151 wywiadów z gimna-
zjów, 76 wywiadów ze szkół ponadgimnazjalnych – w tym 41 wywiadów z liceów ogólnokształcących, 
19 z techników i 16 z zasadniczych szkół zawodowych). Zgromadzone dane nie uwzględniały wszystkich 
dyspozycji zawartych w pytaniu: tylko część zapisów dotyczyła efektów prowadzonych działań przez ro-
dziców i zawierała informacje dotyczące tego, jak duża grupa rodziców angażowała się we wskazywane 
działania. 

Poziom spełniania wymagania w szkołach

Wizytatorzy do spraw ewaluacji, określając poziom spełnienia wymagania, analizują i interpretują dane 
w odniesieniu do pytań badawczych i kryteriów ewaluacyjnych zawartych w konceptualizacji ewaluacji 
w stosunku do każdego obszaru badania. Szkoły mogą mieć ustalony poziom spełnienia wymagania na 
jednym z pięciu poziomów (od niskiego do bardzo wysokiego). Ponad połowa badanych szkół (57,4%) 
spełnia wymaganie „Rodzice są partnerami szkoły lub placówki” na poziomie wysokim i bardzo wyso-
kim (zob. Tabela 1). W przypadku 2% badanych szkół określono poziom spełnienia tego wymagania 
na poziomie niskim, co z kolei oznacza, że niemal wszystkie szkoły spełniają wymaganie państwa na 
poziomie podstawowym. 

W obowiązującym do 30.09.2013 roku rozporządzeniu fragment charakterystyki mówiący o partycy-
pacji decyzyjnej rodziców („Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w po-
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dejmowanych działaniach”) był przypisany do poziomu wysokiego (Rozporządzenie, 2009), obecnie jest 
częścią charakterystyki na poziomie podstawowym. Od 1.09.2012 do 30.06.2013 roku poziom wysoki 
i bardzo wysoki osiągnęło 71,1% badanych szkół podstawowych i 56% gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych (www.seo2npeso.pl). W analizowanym obecnie przedziale czasowym niemal wszystkie szkoły 
spełniają wymaganie państwa na poziomie podstawowym, obejmującym, po zmianach w rozporządze-
niu, obszar partycypacji decyzyjnej. Oznacza to, że szkoły powszechnie prowadziły w badanym okresie 
działania, które umożliwiały rodzicom włączanie się w procesy decyzyjne, co nie miało miejsca jeszcze 
w roku szkolnym 2012/2013. Problem ten domagałby się pogłębionego badania i wyjaśnienia, co jest 
powodem tej zmiany i jak ją interpretować.

W roku szkolnym 2013/2014 (do 31.03.2014) podobnie jak w latach ubiegłych, nadal więcej szkół 
podstawowych (w porównaniu z innymi) spełniało wymaganie na poziomie wysokim i bardzo wyso-
kim, i nadal wraz z wiekiem uczniów malała liczba szkół osiągających te poziomy (zob. Tabela 1). To 
pośrednio być może potwierdza tezę o zmniejszającym się angażowaniu rodziców po ukończeniu przez 
uczniów szkoły podstawowej (osiągnięcie poziomów A i B przez gimnazja spada o 6,3 punktu procen-
towego w stosunku do szkół podstawowych). Porównując szkoły podstawowe z zasadniczymi szkołami 
zawodowymi widzimy, że różnica spełniania wymagania na poziomie A i B wynosi 21 punktów pro-
centowych. Oznaczać by to mogło, że rodzice uczniów w szkołach zawodowych wykazują się mniejszą 
inicjatywą i szkoły te w mniejszym stopniu realizują inicjatywy rodziców (na to wskazywałyby zapisy 
w rozporządzeniu i przygotowana konceptualizacja badania). Poza wiekiem ucznia istotną determinantą 
angażowania się rodziców jest więc być może alokacja klasowa. Zbierane w ewaluacjach zewnętrznych 

Tabela 1. Spełnianie wymagania „Rodzice są partnerami szkoły lub placówki” w poszczególnych obszarach badania

Obszary badania
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‚Szkoła lub placówka 
pozyskuje i wykorzystuje 
opinie rodziców na temat 
swojej pracy”.

228 4 150 3 44 0 21 0 15 0 458 7

„W szkole lub placówce 
współpracuje się z rodzicami 
na rzecz rozwoju ich dzieci”.

230 2 152 1 44 0 21 0 15 0 462 3

„Rodzice współdecydują 
w sprawach szkoły lub 
placówki i uczestniczą 
w podejmowanych 
działaniach”.

229 3 149 4 44 0 21 0 15 0 458 7

„Rodzice wychodzą 
z inicjatywami na rzecz 
rozwoju szkoły i uczniów”.

159 73 93 59 25 19 11 10 8 7 296 168

„Szkoła lub placówka 
realizuje inicjatywy 
rodziców”.

191 41 123 29 39 5 16 5 12 3 381 83

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SEO (http://seo2.npseo.pl/seo_stats_quality).
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dane nie uwzględniają jednak takich zmiennych, jak poziom dochodów czy wykształcenie rodziców, stąd 
nie jest możliwe testowanie tej hipotezy. Analizując spełnienie wymagania w poszczególnych obszarach 
badania, widać, że wśród badanych szkół zaledwie trzy nie spełniają wymagania w obszarze „W szkole 
lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci” (zob. Tabela 1). Najwięcej zaś 
trudności sprawia spełnienie wymagania w obszarze „Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz roz-
woju szkoły i  uczniów” – nie spełnia tego wymogu 168 szkół. W wypadku realizowania wymagania 
w tym obszarze potwierdza się teza o mniejszym angażowaniu się rodziców w edukację szkolną uczniów 
wraz z wiekiem uczniów. Nie spełnia wymagania w  tym obszarze 31,4% szkół podstawowych, 38,8% 
gimnazjów, 43,8% liceów, 47,4% techników i 46,7% zasadniczych szkół zawodowych. Ustalone poziomy 
spełnienia wymagania przez wizytatorów sugerowałyby, że oprócz wieku uczniów na poziomie ponad-
gimnazjalnym istotny jest typ szkoły: w większym stopniu z inicjatywami wychodzą rodzice licealistów, 
w mniejszym – rodzice uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników.

Wyniki badania i dyskusja wyników

W analizie wzięto pod uwagę odpowiedzi rodziców na pytania zamknięte w ankietach przypisane do 
różnych obszarów i traktujące o ich angażowaniu się w edukację szkolną dzieci oraz odpowiedzi rodzi-
ców na pytanie otwarte zadane w wywiadzie grupowym. 

Analiza ilościowa

Czy przekaz szkoły dotyczący tego, jak rodzice mogą angażować się w edukację swoich dzieci, dociera do 
rodziców? Zdecydowana większość rodziców uczniów wszystkich typów szkół zadeklarowała, że wie, jak 
może angażować się w pracę szkoły, przy czym w największym stopniu czują się poinformowani rodzice 
uczniów zasadniczych szkół zawodowych (86,7%) i techników (86,2%), a w najmniejszym rodzice gim-
nazjalistów (81,9%) – prawie co piąty rodzic ucznia gimnazjum nie wie, w jaki sposób mógłby włączyć 
się w życie szkoły (zob. Wykres 1).

Wykres 1. Rozkład odpowiedzi respondentów na pytanie: „Wiem, w jaki sposób mogę się zaangażować w pracę 
szkoły” w podziale na typy szkół (szkoły podstawowe – n = 12 420; gimnazja – n = 11 435; licea ogólnokształ-
cące n = 4401; technika n = 1770; zasadnicze szkoły zawodowe = 876)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SEO (http://seo2.npseo.pl/seo_stats_quality).
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Więcej niż połowa wszystkich ankietowanych rodziców stwierdziła, że bierze udział w procesach de-
cyzyjnych w szkole. Ponownie najmniej, bo 50,8% rodziców gimnazjalistów, podało, że współuczestni-
czyło w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły. Największą aktywność zgłaszali rodzice ucz-
niów szkół podstawowych – 57,2%. Wynik tego badania potwierdza więc hipotezę o spadku angażowania 
się rodziców po skończeniu przez uczniów szkoły podstawowej. Może mieć również związek z mniejszą 
orientacją rodziców gimnazjalistów co do możliwości angażowania się w życie szkoły. Rozkład wyników 
dla szkół ponadgimnazjalnych wygląda niemal identycznie – zaangażowanie rodziców uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych wyrażające się w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły deklaruje około 53% 
respondentów (zob. Wykres 2). Kolejna więc hipoteza, która wymagałaby weryfikacji – odnosi się do  
ponownego wzrostu zaangażowania rodziców po ukończeniu przez dzieci gimnazjum. 

Wykres 2. Rozkład odpowiedzi respondentów na pytanie: „Czy w  tym lub poprzednim roku szkolnym 
współuczestniczył(a) Pan(i) w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły?” w podziale ze względu na typy 
szkół (szkoły podstawowe – n = 8544; gimnazja – n = 7859; licea ogólnokształcące – n = 3992; technika – n = 1770; 
zasadnicze szkoły zawodowe – n = 876)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SEO (http://seo2.npseo.pl/seo_stats_quality).

Zróżnicowane rozkłady danych obrazują skalę zgłaszania przez rodziców inicjatyw (na pytanie to 
nie odpowiadali rodzice uczniów z ZSZ) – zob. Wykres 3. Najbardziej aktywni w zgłaszaniu inicjatyw są 
rodzice uczniów z techników (56,4%), najmniej – rodzice licealistów (30,8%); różnica jest znaczna i wy-
nosi 15 punktów procentowych. Co ciekawe, wysoki jest odsetek rodziców gimnazjalistów zgłaszających 
inicjatywy (49,2%), a niższy rodziców uczniów ze szkół podstawowych (43,7%). Wyniki te sugerowałyby, 
że aktywne, motywowane własnymi potrzebami angażowanie się (engagement) nie ma prostego związku 
z wiekiem dziecka. W wypadku szkół ponadgimnazjalnych może natomiast się łaczyć z profilem kształ-
cenia, co wymagałoby jednak dalszego badania. Warto zwrócić uwagę, że niemal połowa rodziców gim-
nazjalistów deklarowała swoją inicjatywę dotyczącą uczniów i szkoły – wyniki ankiet w tym obszarze są 
zbieżne z deklaracjami tych rodziców na temat uczestniczenia w procesach decyzji. 

Wyniki ankiet są dość zaskakujące, jeżeli zestawimy je z danymi dotyczącymi spełnienia wymagania 
przez szkołę w obszarze inicjatywy rodziców (engagement) – zob. Tabela 3. Nie potwierdzają się hipotezy 
sformułowane przy analizie poziomów spełniania wymagania, że przejawianie inicjatywy przez rodzi-
ców jest związane z wiekiem dziecka i że w większym stopniu z inicjatywami wychodzą rodzice liceali-
stów, a w mniejszym – rodzice uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników. Z analizy wynika, 
że niemal połowa techników nie spełnia wymagania w tym obszarze, natomiast z perspektywy wszyst-
kich ankietowanych rodziców to właśnie rodzice uczniów techników postrzegają siebie jako najbardziej 
aktywnych w zgłaszaniu inicjatyw. Jednocześnie wynik ankiet jest dość spójny z odsetkiem techników 
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spełniających wymaganie w obszarze zgłaszania inicjatyw przez rodziców (56% rodziców zgłaszających 
inicjatywy i 53% szkół spełniających wymaganie w tym obszarze; w wypadku innych typów szkół róż-
nice są dość znaczne, na przykład niska deklarowana aktywność rodziców licealistów na poziomie 31% 
i spełnienie wymagania w obszarze inicjatyw rodziców przez 56% liceów). Również ta grupa rodziców 
deklarowała największą wiedzę na temat tego, jak można angażować się na rzecz uczniów i szkoły, co 
świadczyć może o lepszym, w porównaniu z innymi typami szkół, przepływie informacji między szkołą 
a rodzicami. 

Tabela 2. Zestawienie poziomów spełniania wymagania w obszarze „Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz 
rozwoju szkoły i  uczniów” z  odpowiedziami rodziców na pytanie „Czy w  tym lub poprzednim roku szkolnym 
zgłaszał(ła) Pan(i) propozycje działań, które dotyczyły uczniów i szkoły”

Typ szkoły

Poziom spełniania wymagania 
w obszarze „Rodzice wychodzą 
z inicjatywami na rzecz rozwoju 

szkoły i uczniów”

Odpowiedzi rodziców na pytanie „Czy w tym 
lub poprzednim roku szkolnym zgłaszał(a) 
Pan(i) propozycje działań, które dotyczyły 

uczniów i szkoły”

Tak Nie Tak Nie Brak 
odpowiedzi

Szkoły podstawowe 68,6% 31,4% 44% 55% 1%

Gimnazja 61,2% 38,8% 49% 50% 1%

Licea ogólnokształcące 56,2% 43,8% 31% 66% 1%

Technika 52,6% 47,4% 56% 43% 1%

Zasadnicze szkoły zawodowe 54,3% 46,7% – – –

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SEO.

Wykres 3. Rozkład odpowiedzi respondentów na pytanie: „Czy w tym lub poprzednim roku szkolnym zgłaszał(a) 
Pan(i) propozycje działań, które dotyczyły uczniów i szkoły?” w podziale ze wzgledu na typy szkół (szkoły podsta-
wowe – n = 1027; gimnazja – n = 784; licea ogólnokształcące – n = 685; technika – n = 220)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SEO (http://seo2.npseo.pl/seo_stats_quality).
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Interesująco rozkładają się odpowiedzi respondentów dotyczące kwestii realizowania przez szkołę 
inicjatyw rodziców (zob. Wykres 4). Najczęściej są one realizowane w technikach1 (około 42% rodziców 
z tych typów szkół potwierdza działania szkoły w tym obszarze), najrzadziej w gimnazjach (taką opinię 
wyraża nieco więcej niż jedna czwarta rodziców). Najwięcej rodziców gimnazjalistów (34%) twierdzi, 
że szkoła nie realizuje ich inicjatyw. W pozostałych typach szkół jest to ponad jedna czwarta rodziców. 
Zwraca również uwagę wysoki odsetek braku odpowiedzi na to pytanie – od 30,3% w wypadku techni-
ków po 37,8% w gimnazjach. Wyniki te mogą sugerować, że rodzice nie są informowani o tym, czy ich 
inicjatywy są realizowane przez szkoły. Zestawiając te dane z odpowiedziami respondentów na pytanie 
o to, czy wiedzą, jak mogą zaangażować się w prace szkoły, można wnioskować, że najsłabszy przepływ 
informacji występuje w gimnazjach, najlepiej radzą sobie technika. To może tłumaczyć większą inicja-
tywę rodziców właśnie w technikach, odzwierciedloną w deklaracjach rodziców. Oprócz profilu kształ-
cenia istotną determinantą angażowania się rodziców, rozumianego jako działania podejmowane z ich 
inicjatywy, może więc być komunikacja między szkołą a domem.

Wykres 4. Rozkład odpowiedzi respondentów na pytanie: „[jeśli tak] Czy któreś z tych propozycji zostały zreali-
zowane?” w podziale ze względu na typy szkół (szkoły podstawowe – n = 8544; gimnazja – n = 7859; licea ogólno-
kształcace – n = 3992; technika – n = 1770)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SEO (http://seo2.npseo.pl/seo_stats_quality).

Analiza jakościowa

Analizie poddano odpowiedzi rodziców w wywiadach grupowych na pytania: „Czy podejmowali Państwo 
wspólnie z innymi rodzicami działania na rzecz rozwoju uczniów? Co to były za działania? Jak duża grupa ro-
dziców się w nie angażowała? Jakie były efekty tych działań?”. Poniżej znajdują się rezultaty przeprowadzonej 
analizy w odniesieniu do trzech etapów kształcenia (szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjal-
nych). Stworzono typologię wypowiedzi respondentów i podano frekwencję wystąpienia poszczególnych ka-
tegorii oraz przykłady działań podejmowanych przez rodziców na rzecz rozwoju uczniów i szkoły. Dyspozycja 
do pytania składała się z wielu elementów – w materiale badawczym widoczna była koncentracja responden-
tów na obszarach inicjatyw rodzicielskich, mniej uwagi poświęcono efektom tych działań i ich skali.

1 Nie uwzględniono odpowiedzi rodziców zasadniczych szkół zawodowych, ponieważ pytanie to jest kontynuacją pytania 
„Czy w tym lub poprzednim roku szkolnym współuczestniczył(a) Pan(i) w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły?”, na 
które rodzice ci nie odpowiadali.
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Szkoła podstawowa
1. Obszary działań związane z inicjatywami rodziców:

a) organizowanie lub współorganizowanie uroczystości szkolnych, imprez szkolnych i  klaso-
wych – 145/232 wywiadów („Współorganizacja dla klas VI Zakręconej nocy” SP_57; „R6 Tak, 
podejmowaliśmy wspólnie z innymi rodzicami działania na rzecz rozwoju uczniów np. wspólnie 
z nauczycielami organizujemy uroczystości szkolne – andrzejki, Wigilia, Dzień Chłopaka, Dzień 
Dziecka” SP_67),

b) organizowanie wycieczek, wyjazdów, rajdów; wspólne wyjazdy – 81/232 („organizacja wycie-
czek rowerowych dla klas” SP_38; „R2 – wspólne wyjazdy na ognisko do gospodarstwa agrotury-
stycznego” SP_116),

c) finansowanie różnych przedsięwzięć, nagród, doposażanie szkoły – 62/232 („R7 dofinanso-
wanie do nagród książkowych za dobre wyniki w nauce oraz za sukcesy w konkursach” SP_132; 
„doposażanie gabinetów [laptop, magnetofon, telewizor], inwestowanie pieniędzy z RR na zakup 
nagród na koniec roku [książki, upominki, nagrody]” SP_147),

d) usługi – 60/232 („R7: Wspólnie brałyśmy udział w  malowaniu i  dekorowaniu sali lekcyjnej” 
SP_17”, „2. Szyjemy stroje na występy” SP_31),

e) współdecydowanie o ofercie szkoły – 59/232 („Podejmowaliśmy działania w celu wprowadzenia 
gimnastyki korekcyjnej i wprowadzenia kółka muzycznego” SP_51; „zorganizowanie zajęć dodat-
kowych z języka angielskiego” SP_53),

f) organizowanie akcji charytatywnych, działań prospołecznych i uczestniczenie w nich – 53/232 
(„R4 – Przede wszystkim jest organizowana zbiórka rzeczy dla schroniska w Katowicach” SP_40; 
„współorganizowaliśmy akcje charytatywne np. na rzecz chorych dzieci” SP_1),

g) organizacja pracy szkoły – 30/232 („zasady pracy stołówki – na jednej przerwie zupa, na drugiej 
– drugie danie” SP_52; „Z inicjatywy rodziców został wydłużony czas pracy świetlicy, która działa 
także podczas ferii podobnie jak i sala gimnastyczna” SP_122),

h) opieka nad dziećmi – 23/232 („opieka nad dziećmi w czasie wyjazdów na wycieczki edukacyjne 
oraz na konkursy” SP_56; „Pomagamy w opiece nad dziećmi podczas wycieczek” SP_181),

i) współudział w pracy dydaktycznej szkoły, lekcje otwarte, poznawanie metod pracy z dzie-
ckiem – 15/232 („Tak, dodatkowe zajęcia plastyczne współorganizowane przez rodzica (rodzice 
jednej klasy się zaangażowali) – dzieci poznały nowe formy wyrażania swoich emocji” SP_124; 
„Współpraca z  nauczycielami – dają nam wskazówki, jak pomagać dzieciom w  nauce, w  co-
dziennym odrabianiu zadań; kolejną akcją jest zeszyt czytelniczy – podpisujemy, że dziecko 
przeczytało książkę, a przy okazji rozmawiamy z naszymi dziećmi o przeczytanych książkach, 
dzięki temu więcej czytają” SP_157; „Mama logopeda prowadziła zajęcia z logorytmiki dla dzie-
ci” SP_193),

j) inne – 24/232.

2.  Efekty działań:
a) integracja społeczności szkolnej, społeczności lokalnej – 56/232,
b) rozwój kompetencji uczniów – 54/232,
c) kształtowanie postaw, wrażliwość, empatia – 26/232,
d) rozwój zainteresowań – 16/232,
e) lepsze warunki rozwoju – 8/232,
f) zaangażowanie uczniów i rodziców – 7/232,
g) budowanie pozytywnych relacji między różnymi podmiotami w szkole, dobra atmosfera, zadowo-

lenie dzieci – 6/232,
h) inne – 19/232.

3. Skala angażowania się rodziców:
a) wszyscy lub większość rodziców – 44/232,
b) skala zaangażowania rodziców zależy od rodzaju działań, wieku dziecka – 12/232,
c) połowa rodziców – 9/232,
d) trójki klasowe lub po kilkoro rodziców z każdej klasy – 8/232,
e) niewielka liczba, kilku rodziców – 5/232,
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f) rodzice nie podejmowali żadnych wspólnych działań/inicjatyw – 3/232.
g) mniej niż połowa rodziców – 2/232.

Gimnazjum
1. Obszary działań związane z inicjatywami rodziców:

a) organizowanie lub współorganizowanie uroczystości szkolnych i imprez szkolnych oraz kla-
sowych – 71/151 wywiadów („Organizacja takich imprez jak: choinka, pożegnanie klas odchodzą-
cych, akademie, Dzień Rodziny, Seniora, Babci i Dziadka, Matki, Święto Niepodległości, Święto 
szkoły, pokazy” G_135; „Mam talent: ustalenie regulaminu, ustalić wysokość nagród, zapewnić 
drobne przekąski, ustalić, czy możliwy jest taki czy inny występ, ustawić krzesła, nagłośnienie  
[ok. 10 rodziców] np. Święto szkoły” G_57),

b) współdecydowanie o  ofercie szkoły, uczestniczenie w  realizacji zajęć, projektów – 49/151 
(„Rodzice zgłaszali propozycję zorganizowania zajęć wyrównawczych” G_20; „rodzice uczestni-
czą w prezentowaniu własnych pasji w szkole, prowadzą warsztaty teatralne w szkole” G_43; „de-
cyzję podjęte na radzie rodziców; – wprowadzono dodatkowe zajęcia z j. angielskiego w gimna-
zjum w celu lepszego przygotowania do egzaminu; – wprowadzono dodatkowe zajęcia artystyczne 
(gra na gitarze, plastyczne, chór, sportowe) – na podstawie ankiet wypełnionych przez rodziców; 
– prowadzona jest nauka gry w bilard w ramach Klubu rodziców” G_108),

c) finansowanie różnych przedsięwzięć, wyposażanie szkoły – 41/151 („Rodzice z własnej inicja-
tywy finansują także zakup środków dydaktycznych wspomagających rozwój uczniów, np. 2 rzut-
niki, ekrany, stół do tenisa stołowego itp. Ponadto Rada Rodziców wspomaga finansowo różne 
konkursy” G_10; R 5 „Z inicjatywy rodziców powstała nowoczesna multimedialna pracownia ję-
zykowa, w pełni sfinansowana ze środków RR, wykonana przez firmę wybraną przez rodziców, 
głównie angażował się zarząd RR. Uruchomiona w czerwcu” br. G_37),

d) organizowanie wycieczek, wyjazdów – 39/151 („organizacja wycieczek, tak, takimi wspólnymi 
inicjatywami były z pewnością wyjazdy w ramach projektów oraz wszelkie inne wycieczki edu-
kacyjne” G_10; „zorganizowaliśmy i sfinansowaliśmy rajd rowerowy dla uczniów jednej z klas” 
G_74),

e) uczestniczenie w  akcjach charytatywnych, działaniach prospołecznych, prozdrowotnych – 
33/151 („R7 organizowanie koncertów charytatywnych” G_19; „akcje charytatywne – zbiórka 
nakrętek dla chorej dziewczynki, wcześniej był festyn dla naszego absolwenta” G_23; „wyelimino-
wanie fast foodów ze sklepiku szkolnego” G_1),

f) usługi – 18/151 („rodzice wykonują drobne remonty” G_75; „malują klasy lekcyjne” G_87),
g) organizacja pracy szkoły i procesu edukacyjnego – 10/151 („ORG zmiana czasu rozpoczęcia 

lekcji” G_61; „zajęcia wdż, żeby odbywały się w I semestrze” G_63),
h) inne 16/151.

2. Efekty działań:
a) integracja społeczności szkolnej – 17/151,
b) rozwój kompetencji – 11/151,
c) budowanie pozytywnych relacji między różnymi podmiotami w szkole, zadowolenie dzieci –  6/151,
d) rozwój zainteresowań – 4/151,
e) postawy, wrażliwość, empatia – 2/151,
f) inne – 7/151.

3. Skala angażowania się rodziców:
a) wszyscy lub większość rodziców – 10/151,
b) Rada Rodziców, trójki klasowe lub po kilkoro rodziców z każdej klasy – 8/151,
c) niewielka liczba, kilku rodziców – 7/151,
d) rodzice nie podejmowali takich działań – 4/151,
e) skala zaangażowania rodziców zależy od rodzaju działań, wieku dziecka – 4/151,
f) mniej niż połowa – 3/151,
g) połowa rodziców – 2/151.
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Szkoły ponadgimnazjalne (licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe)
1. Obszary działań związane z inicjatywami rodziców:

a) organizowanie lub współorganizowanie uroczystości szkolnych i imprez szkolnych oraz kla-
sowych – 45/76 wywiadów („9: organizowanie Wigilii, zakup pierogów to też rodzice się chętnie 
angażują” LO_3; „rodzice pomagają w organizacji i przebiegu koncertów w języku angielskim – 
rodzice organizowali nagłośnienie, ustawiali je, przygotowywali młodzież od strony wokalnej do 
występu, uczestniczyli w  koncertach” LO_28; „Organizacja Turnieju Motoryzacyjnego” LO_17; 
„3. Zorganizowanie festynu szkolnego, 4. Zorganizowanie Dnia Sportu, 2. Włączenie się w orga-
nizację szkolnych imprez (Dzień Nauczyciela, festyny, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 
jasełka, Wigilia)” T_6),

b) finansowanie różnych przedsięwzięć, wyposażenie szkoły – 31/76 („Podejmowane działania 
w  ramach Rady Rodziców: wydatkowanie środków finansowych, zakup kamery, zakup sceny” 
LO_38; „zakup tablicy interaktywnej [decyzja wszystkich rodziców], przekazanie mikroskopów 
do klasopracowni [jeden rodzic], zakup mebli do świetlicy szkolnej [jeden rodzic]” LO_27),

c) organizowanie wycieczek, wyjazdów – 28/76 („organizacja wycieczki w ramach doradztwa zawo-
dowego” 2_LO; „ustalamy plan wyjazdu” T_2; „organizacja wycieczek np. do Centrum Kopernika 
w Warszawie” T_12),

d) współdecydowanie o ofercie szkoły, udział w jej realizacji – 26/76 („organizacja zajęć indywi-
dualnych dla uczniów z przedmiotów maturalnych w zakresie rozszerzonym [chemia, biologia, 
historia i  wos, matematyka, język polski, język angielski”] LO_27; „organizacja praktyk [zapo-
znanie ze sprzętem komputerowym, oprogramowaniem, urządzeniami biurowymi, pracą sekreta-
riatu i produkcją], cieszy się to dużym zapotrzebowaniem i uznaniem dzieci, chętnie przychodzą 
i uczestniczą, same chcą przychodzić i to jest realizowane” ZSZ_10),

e) uczestniczenie w  akcjach charytatywnych, działaniach prospołecznych, prozdrowotnych – 
16/76 („Marsz na rzecz transplantacji” LO_10; „prowadzenie działań ekologicznych, Eko Klub, 
Drzewo życia, akcje charytatywne, spotkania z pensjonariuszami domu seniora w Nowej Rudzie 
i dziećmi niepełnosprawnymi w Ludwikowicach” LO_37; „zrobiliśmy kiermasz, na którym sprze-
dawaliśmy nasze ciasto, a dochód przekazaliśmy na szlachetna paczkę” ZSZ_16; „Wampiriada –  
cyklicznie odbywająca się akcja honorowego krwiodawstwa połączona z organizacja koncertów. 
Realizacja programu «Zostań dawcą» dla pełnoletnich uczniów” T_12),

f) wpływanie na organizację procesu edukacyjnego, zmiany w programie – 8/76 („Wspólnie z in-
nymi rodzicami jednej z klas podjęto decyzje o zmianie tematyki/formuły zajęć wychowania fi-
zycznego – realizowane zajęcia stały się bardziej urozmaicone” LO_4; „R3 – zmiana grupy języko-
wej – zmiana języka wiodącego (zmiana niemieckiego na angielski) R6 – zmiana z niemieckiego 
na francuski w klasie I” LO_19),

g) bezpłatne usługi na rzecz szkoły – 7/76 („rodzice pomagali przygotowywać kostiumy, dekoracje 
i nagłośnienie” LO_28; „dowozy na miejsce zbiórek” LO_35; „Wspólnie zainstalowaliśmy ławeczki 
na korytarzach szkolnych, barierki na boisku i gabloty z pucharami zdobytymi przez uczniów” 
ZSZ_4),

h) działania związane z  profilaktyką, interwencyjne związane z  rozwiązywaniem problemów 
– 7/76 („wprowadzenie ochrony wyeliminowało dostęp dealerów narkotyków, nie pojawiają się 
także w obrębie szkoły” LO_33; „wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych” LO_25; 
„usunięcie ze sklepiku szkolnego napojów energetyzujących” ZSZ_15),

i) inne – 19/76.
2. Efekty działań:

a) integracja uczniów, integracja społeczności szkolnej – 8/76,
b) rozwój kompetencji uczniów – 6/76,
c) lepsze warunki do rozwoju, dobra atmosfera – 5/76,
d) budowanie pozytywnych relacji między różnymi podmiotami w szkole – 4/76,
e) inne – 8/76.

3. Skala angażowania się rodziców:
a) niewielka liczba, kilku rodziców – 12/76,
b) Rada Rodziców, trójki klasowe lub po kilkoro rodziców z każdej klasy – 9/76,
c) wszyscy lub większość rodziców – 8/76,
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d) mniej niż połowa rodziców – 4/76,
e) połowa rodziców – 2/76,
f) rodzice nie podejmowali inicjatyw – 2/76.
Analiza materiału badawczego pozwoliła na wyodrębnienie kilku obszarów angażowania się rodzi-

ców, które w większości są takie same dla wszystkich rodzajów szkół. Specyficzne sposoby angażowania 
się rodziców dla szkół podstawowych to opieka nad dziećmi, uczestniczenie w lekcjach otwartych w celu 
poznawania metod pracy z dzieckiem, a w wypadku szkół ponadgimnazjalnych to działania związane 
z profilaktyką i działania interwencyjne związane z rozwiązywaniem problemów rozwojowych uczniów. 

Zestawiając wyniki tego badania z przedstawioną w pierwszej części analizy typologią Epstein, można 
stwierdzić, że realizacja inicjatyw rodziców dotyczy głównie dwóch obszarów: działań łączących się z wo-
lontariatem i podejmowaniem decyzji. Większość działań o charakterze wolontariatu, wspomagających 
szkołę w realizacji różnych zadań, prawie nigdy nie jest związana z uczeniem się uczniów na lekcjach 
(np. są to inicjatywy dotyczące organizowania wycieczek, wyjazdów, rajdów etc., kwestii finansowych, 
wyposażenia szkoły, oferowania różnych usług szkole – dowozy uczniów, opieka nad uczniami, szycie 
strojów, pieczenie ciast, remonty etc.). W największym stopniu, bez względu na typ szkoły, rodzice widzą 
dla siebie przestrzeń do działania w organizowaniu uroczystości szkolnych, imprez szkolnych i klaso-
wych. Część działań wskazywanych przez rodziców dotyczy organizowania i realizowania różnego typu 
akcji charytatywnych czy społecznych, uczących, jak podają rodzice w wywiadach, wrażliwości, empatii, 
odpowiedzialności. 

Drugi typ działań (w typologii Epstein) łączący się z podejmowaniem decyzji to również wskazane 
wyżej działania (np. decydowanie o tym, dokąd uczniowie pojadą na wycieczkę albo jak ją zorganizo-
wać), ale poza tym sporo przykładów związanych z podejmowaniem decyzji dotyczących oferty szkoły, 
wprowadzaniem zmian do programu, wpływaniem na organizację pracy szkoły. Rzadziej lub sporadycz-
nie pojawiały się inicjatywy rodziców odnoszące się do pozostałych typów angażowania się rodziców 
w edukację szkolną dzieci wymienianych przez Epstein, takich jak:

• komunikacja (np. rodzice wskazywali usprawnienie komunikacji między szkołą a domem przez 
wprowadzenie dziennika elektronicznego), 

• rodzicielstwo – wspomaganie rodziców w tworzeniu środowiska rodzinnego, które wpierać będzie 
uczniów w rozwoju (incydentalnie pojawiły się inicjatywy rodziców, które mówiły o takim zapla-
nowaniu spotkań rodziców z nauczycielami, aby służyły wzajemnemu poznawaniu się),

• uczenie się w domu (jako przykład można wskazać inicjatywy rodziców dotyczące uczestniczenia 
rodziców w lekcjach otwartych, poznawania metod pracy z dzieckiem – takie przykłady wystąpiły 
tylko w wywiadach z rodzicami ze szkół podstawowych),

• współpraca ze społecznością (pojawiała się w wypowiedziach rodziców głównie przy okazji orga-
nizowania festynów lub innych imprez; sporadycznie inne inicjatywy – np. zapraszanie do szkoły 
dziadków, którzy opowiadają bajki swoim wnukom).

PODSUMOWANIE

W przeprowadzonej analizie podjęto problem angażowania się rodziców w  rozwój uczniów i  rozwój 
szkoły. Analiza objęła materiał badawczy pochodzący z 465 ewaluacji zewnętrznych prowadzonych od 
1.09.2013 do 31.03.2014 roku. Jako kryterium przyjęto w analizie wiek uczniów i w związku z tym prze-
prowadzono badanie uwzględniające perspektywę rodziców uczniów ze szkół podstawowych, gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych. Poniżej znajduje się podsumowanie uwzględniające ten podział.

Zaangażowanie rodziców ze szkół podstawowych

Zdecydowana większość rodziców (86%) twierdzi, że wie, jak może się angażować w życie szkoły. W naj-
większym stopniu (w porównaniu z wypowiedziami rodziców uczniów z pozostałych badanych szkół) 
rodzice najmłodszych uczniów deklarują partycypowanie w  procesach decyzyjnych w  szkole (57%). 
Zbliżony odsetek tych respondentów (56%) jednak podaje, że nie wychodzi z  inicjatywami na rzecz 



Rodzice o swoim zaangażowaniu w edukację szkolną dzieci 199

szkoły. Widać więc, że rodzice ci w większym stopniu czują się uczestnikami procesów zachodzących 
w szkole jako współpodejmujący decyzje niż jako inicjatorzy działań. Przy 44% rodziców deklarujących 
zgłaszanie inicjatyw 35% badanych podaje, że szkoły te inicjatywy zrealizowały (wobec 28% twierdzą-
cych przeciwnie). W największym stopniu, podobnie jak rodzice z  innych typów szkół, angażują się 
w organizowanie lub współorganizowanie uroczystości szkolnych, imprez szkolnych i klasowych – to 
najczęstsze wskazania w wywiadach grupowych (wystąpiły w 145 na 232 przeprowadzone wywiady). 
W około jednej trzeciej wywiadów jako obszar inicjatyw rodzice wskazywali organizowanie wycieczek 
i wyjazdów, a w co czwartym wywiadzie: finansowanie różnych przedsięwzięć, usługi i współdecydo-
wanie o ofercie szkoły. Wyróżnione specyficzne dla tej grupy rodziców obszary inicjatyw to opieka nad 
dziećmi, wymieniana w nieco więcej niż co 10 wywiadzie (sporadycznie pojawiająca się w innych typach 
szkół) oraz współudział w pracy dydaktycznej na lekcji i uczestniczenie w lekcjach otwartych w celu po-
znawania metod pracy z dzieckiem (przykłady te podali rodzice w 15 wywiadach).

Zaangażowanie rodziców z gimnazjów

W wypadku tej grupy badanych widoczny jest spadek zaangażowania rodziców (wraz z wiekiem ucz-
niów), zgodny z  tendencjami potwierdzonymi w  innych badaniach (Crosnoe, 2001), jeżeli chodzi 
o uczestniczenie w działaniach proponowanych przez szkołę, w tym udział w procesach podejmowania 
decyzji. Warto zauważyć, że rodzice gimnazjalistów czują się najsłabiej poinformowaną grupą w porów-
naniu z rodzicami z innych typów szkół. W najmniejszym też stopniu są przekonani (i informowani), 
że szkoła realizuje ich inicjatywy: to jedyny przypadek, gdzie więcej rodziców twierdzi, że szkoły nie 
realizują ich pomysłów (28% odpowiada twierdząco, 34% – przecząco). Prawie połowa badanych jedno-
cześnie deklaruje, że jest aktywna, jeżeli chodzi o zgłaszanie inicjatyw (w większym stopniu niż rodzice 
uczniów ze szkół podstawowych). Poza organizowaniem różnego rodzaju imprez w  szkole (podawa-
nych jako przykład inicjatyw przez rodziców w niemal połowie wywiadów – największa liczba wskazań) 
w około jednej trzeciej wywiadów grupowych rodzice mówią o swoich inicjatywach w obszarze współ-
decydowania o ofercie szkoły i uczestniczenia w realizacji projektów i zajęć jako prowadzący.

Zaangażowanie rodziców ze szkół ponadgimnazjalnych

W tej grupie szkół analizowano wypowiedzi respondentów z liceów ogólnokształcących, techników i za-
sadniczych szkół zawodowych. Podobny odsetek rodziców (około 53%) z wymienionych typów szkół 

Tabela 3. Poziom spełniania wymagania „Rodzice są partnerami szkoły lub placówki” w szkołach podstawowych, 
gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Poziom 
spełniania 
wymagania

Szkoły 
podstawowe  

(232 ewaluacje)

Gimnazja  
(153 ewaluacji)

Licea ogólno-
kształcące  

(44 ewaluacje)

Technika  
(21 ewaluacji)

Zasadnicze 
szkoły 

zawodowe  
(15 ewaluacji)

Poziom 
spełniania 
wymagania 

we wszystkich 
wskazanych 
typach szkół  

(465 ewaluacji)

Bardzo 
wysoki A 12 (5,2%) 7 (4,6%) 3 (6,8%) 0 0 22 (4,7%)

Wysoki B 130 (56%) 77 (50,3%) 22 (50%) 10 (47,6%) 6 (40%) 245 (52,7%)

Średni C 58 (25%) 49 (32%) 13 (29,5%) 7 (33,3%) 8 (53,3%) 135 (29%)

Podstawowy 
D 27 (11,6%) 17 (11,1%) 6 (13,6%) 4 (19%) 1 (6,7%) 55 (11,8%)

Niski E 5 (2,2%) 3 (2%) 0 0 0 8 (1,7%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SEO (http://seo2.npseo.pl/seo_stats_quality).
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deklaruje swój udział w procesach decyzyjnych. W pozostałych wynikach badań ilościowych widoczne 
są różnice między tymi grupami respondentów. Większą wiedzę dotyczą tego, jak włączyć się w życie 
szkoły, deklarują rodzice uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych niż licealistów. Rodzice 
licealistów oceniają się też jako najmniej aktywni w zgłaszaniu inicjatyw spośród wszystkich badanych 
grup respondentów (30,8%) – warto dodać, że twierdząco na ten temat wypowiedziało się 56,4% rodzi-
ców uczniów techników (największa z kolei liczba wskazań). Również w mniejszym stopniu, z perspek-
tywy rodziców licealistów szkoła realizuje te inicjatywy – takiego zdania było 34% badanych (w techni-
kach – 42%). Podobnie jak w wypadku gimnazjów, w szkołach ponadgimnazjalnych około jedna trzecia 
rodziców wskazała w wywiadach współdecydowanie o ofercie szkoły i udział w jej realizacji jako ważny 
obszar angażowania się rodziców. W co jedenastym wywiadzie wymieniono działania łaczące się z pro-
filaktyką i działania interwencyjne związane z rozwiązywaniem problemów. Pozostałe obszary inicjatyw 
rodziców (jak w przypadku pozostałych typów szkół) dotyczyły: organizacji imprez, finasowania różne-
go typu przedsięwzięć, organizacji wycieczek etc.
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