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ZAKRES EWALUACJI 

 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej placówki. Placówka doskonali efekty swojej pracy. 

Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności, diagnozuje i analizuje się 

potrzeby i możliwości wychowanków.  

 

Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji. 

Przeprowadzono następujące badania: 

- ankietę skierowaną do nauczycieli, wychowanków oraz rodziców (opiekunów 

prawnych)  w zakresie realizacji koncepcji pracy placówki 

- analizę dokumentów: Statutu placówki, programów nauczania, programu 

wychowawczego oraz profilaktycznego. 

 

 

Terminarz przeprowadzania czynności ewaluacyjnych.  

Ewaluację przeprowadzono w okresie od 2 lutego 2014 r. do 3 kwietnia 2014 r. 

Czynności w ramach przeprowadzonej ewaluacji zostały podzielone na: 

a) badania ewaluacyjne - od 1 lutego 2014 r. do 1 marca 2014 r. 

b) analiza danych - od 2 marca 2014 r. do 16 marca 2014 r. 

c) przygotowanie raportu - od 16 marca 2014 r. do 31 marca 2014r. 

d) przedstawienie raportu dyrektorowi placówki – do 7 kwietnia 2014r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Badania wśród pracowników pedagogicznych 

prowadzących zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie. 

 

Ankieta przeprowdzona została wśród 17 nauczycieli pracujących w 

Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie i miała na celu uzyskanie informacji 

dotyczących działań profilaktycznych, współpracy z innymi placówkami na terenie 

powiatu. Badany był także dobór tematyki do wieku i możliwości uczestników. 

 

Pytanie 1. Jakie działania i zadania wychowawcze kształtuje Pan/Pani w trakcie 

realizacji swoich zajęć?  

W pierwszym pytaniu nauczyciele wybierali spośród 5 odpowiedzi - działań 

wychowawczych realizowanych podczas zajęć. Wyniki są następujące: 

a) współpraca z rodzicami – 22% 

b) rozwój postaw szacunku i otwartości dla otoczenia – 18% 

c) rozwijanie zdolności twórczych wychowanków – 36% 

d) socjalizacja i budowanie postaw prospołecznych – 16% 

e) promowanie twórczości wychowanków – 8% 

 

Pytanie 2. Czy w doborze tematyki zajęć sugeruje się Pan/Pani propozycjami 

wychowanków? 

Pytanie dotyczyło tematyki zajęć oraz tego, czy nauczyciele biorą pod uwagę 

propozycje uczestników zajęć. Większość ankietowanych nauczycieli (84%) 

stwierdziła, iż przyjmuje propozycje uczestników zajęć.  

 



 

        TAK    NIE 

 

Pytanie 3. Czy uważa Pan/Pani, że placówka spełnia oczekiwania pod względem 

warunków lokalowych i zaplecza dydaktycznego? 

Uzyskane na podstawie pytania wyniki pokazują,  że placówka w 87% spełnia 

oczekiwania nauczycieli pod względem warunków lokalowych jak i zaplecza 

dydaktycznego.  

 

 

Pytanie 4. Czy nawiązuje Pan/Pani współpracę z pobliskimi szkołami, 

placówkami kulturalnymi, instytucjami, fundacjami i stowarzyszeniami? Jeśli tak, 

proszę wymienić. 

Pytanie czwarte w przeprowadzonej ankiecie miało na celu ukazanie                      

czy nauczyciele nawiązują współpracę z pobliskimi szkołami oraz innymi                     

placówkami kulturalnymi. 85% ankietowanych nauczycieli odpowiedziało twierdząco, 



natomiast 15% pedagogów obecnie nie nawiązuje współpracy z innymi placówkami 

oświatowymi lub kulturalnymi. 

 

 TAK     NIE 

 Wśród wskazanych instytucji, z którymi nauczyciele współpracują, należy 

wymienić: Centrum Kultury w Żyrardowie, Osiedlowy Dom Kultury, Osiedlowy Klub 

„Koliber”, miejskie zespoły szkół publicznych, przedszkola, Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy (SOSW), Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Związek Harcerstwa 

Polskiego oraz liczne stowarzyszenia na terenie powiatu żyrardowskiego. 

 

Pytanie 5. Czy dokonuje Pan/Pani ewaluacji prowadzonych przez siebie zajęć? W jaki 

sposób? 

 Wszyscy ankietowani odpowiedzieli twierdząco. Nauczyciele najczęściej 

dokonują ewaluacji swoich zajęć poprzez rozmowy z wychowankami na temat 

atrakcyjności zajęć, obserwację dzieci podczas zajęć, oraz poprzez przeprowadzanie 

ankiet, dyskusji, różnego rodzaju testów, oraz sprawozdania. 

 

Pytanie 6. Czy placówka stwarza odpowiednie warunki do rozwoju zawodowego? 

Pytanie miało dostarczyć informację dotyczącą warunków nauczycieli do 

odbycia awansu zawodowego, możliwości rozwoju zawodowego. Zdecydowana 



większość nauczycieli (94%) stwierdziła, że placówka stwarza warunki do odbycia 

awansu zawodowego. 

 

 

Pytanie 7. Czy podejmuje Pan/Pani działania wychowawcze w placówce? 

Ostatnie pytanie ankiety miało na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy 

nauczyciele podejmują w placówce różne działania wychowawcze. Wszyscy 

ankietowani odpowiedzieli jednogłośnie, iż podejmują takie działania. 

 

Badanie  przeprowadzone wśród wychowanków   

Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. 

 

Ankieta została przeprowadzona wśród 50 wychowanków w celu uzyskania                                

informacji dotyczących bezpieczeństwa, potrzeb (ich diagnozy i analizy), atrakcyjności 

zajęć, realizacji potrzeb oraz dostosowania placówki do możliwości dzieci i młodzieży. 

 

Pytanie 1. Czy znasz Regulamin uczestnika zajęć Mł.D.K.? 

Pytanie dotyczy znajomości znajomość regulaminu uczestnika zajęć 

obowiązującego na terenie  Młodzieżowego Domu Kultury. Regulamin jest dostępny na 

terenie placówki (gablota w holu) i jest opublikowany na stronie internetowej placówki 



www.mlodek.pl Większość uczestników zajęć bo aż 72% zna regulamin, natomiast 

28%  ankietowanych nie zdążyło się z nim zapoznać.  

 

       TAK    NIE 

 

Wychowankowie znają jednak zasady zachowania się w placówce, zasady 

bezpieczeństwa, gdyż są informowani we wrześniu przez swoich nauczycieli na 

zajęciach. 

 

Pytanie 2. Czy czujesz się bezpiecznie w Młodzieżowym Domu Kultury 

Drugie pytanie ma dostarczyć informacji, czy dzieci uczestniczące na zajęcia 

czują się bezpiecznie w placówce. 94% ankietowanych uważa, że Młodzieżowy Dom 

Kultury w Żyrardowie jest miejscem bezpiecznym. 

 

                    TAK          NIE 



Pytanie 3. Czy chętnie uczęszczasz na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury? 

Dlaczego? Co Ci się w podoba w placówce? 

 

  TAK         NIE 

 Zdecydowana większość przebadanych wychowanków odpowiedziała 

twierdząco na postawione pytanie. 92% chętnie uczestniczy w zajęciach realizowanych 

w placówce. Świadczy to o wysokim stopniu motywacji wychowanków. Wielu z nich 

uczestniczy w konkursach i festiwalach na poziomie ogólnopolskim. 

 

Pytanie 4. Czy wychowawcy dają Ci szansę zgłaszania swoich pomysłów na zajęciach? 

 

    TAK                NIE 

 Większość przebadanych wychowanków odpowiedziała twierdząco na 

postawione pytanie. 84% podopiecznych uważa, że ma możliwość zgłaszania swoich 

pomysłów. Wychowankowie zatem czynnie uczestniczą w podejmowany przez 

placówkę program, działaniach wychowawczych, opiekuńczych oraz mają stworzone 

warunki do samorealizacji. 



Pytanie 5. Czy zajęcia prowadzone w placówce pomagają Ci w rozwijaniu Twoich 

zdolności? 

 

                     TAK           NIE 

 72% podopiecznych pozytywnie ocenia przydatność zajęć prowadzonych w 

placówce. Wychowankowie wykorzystują zdolności i zdobyte umiejętności również w 

swoich szkołach. Chodzi głównie o zdolności artystyczne oraz znajomość języka 

angielskiego. 

 

Pytanie 6. Oceń od 1 do 5 atrakcyjność zajęć prowadzonych w Młodzieżowym Domu 

Kultury. 

 Spośród 50 ankietowanych wychowanków większość oceniła atrakcyjność zajęć 

na poziomie 4 oraz 5. Uzyskana średnia z całego badania wynosi 4,68, co stanowi 

zadowalający wynik. Wychowankowie chętnie uczestniczą w zajęciach i uważają je za 

atrakcyjne. 

 

Badanie rodziców uczestników zajęć prowadzonych w Młodzieżowym Domu 

Kultury w Żyrardowie. 

 

Ankietę przeprowadzono wśród 50 Rodziców uczestników zajęć w celu 

uzyskania informacji na temat oferty placówki, atrakcyjności zajęć, rozeznania potrzeb 

wychowanków i ich możliwości. 

 



Pytanie 1. Czy oferta placówki jest Pana/Pani zdaniem wystarczająca? 

 

Pierwsze pytanie zawarte w ankiecie skierowanej do rodziców uczestników           

zajęć dotyczyło oferty placówki. 86% ankietowanych rodziców uważa, że oferta 

placówki jest wystarczająca, 10% rodziców wybrało odpowiedź „nie wiem”  natomiast 

4% odpowiedziało przecząco. 

 

Pytanie 2. Czy należy wzbogacić ofertę placówki o inne koła zainteresowań?  

 

 Odpowiedzi na pytanie 2 dostarczają informacji, czy należałoby wzbogacić 

ofertę placówki o kolejne koła zainteresowań. 60% rodziców jest  zadowolonych z 

oferty w Młodzieżowym Domu Kultury i uważa, że nie ma potrzeby jej zwiększania lub 

uatrakcyjniania. 26% ankietowanych zaznaczyło odpowiedz „nie wiem”, natomiast 14% 

uważa, że należałoby wzbogacić ofertę placówki.  

 

 

 



Pytanie 3. Czy uczestnictwo dziecka w kole zainteresowań zaspokaja jego potrzeby? 

 

Kolejne pytanie prowadziło do uzyskania odpowiedzi na pytanie czy 

uczestnictwo dziecka w kole zainteresowań zaspokaja jego potrzeby.  Niemal wszyscy 

rodzice bo aż 94%, stwierdzili że uczestnictwo dzieci w kołach zainteresowań zaspokaja 

ich potrzeby, natomiast 4% zaznaczyło odpowiedz „nie wiem”. 2% badanych rodziców 

uważa, że potrzeby ich dzieci nie są zaspokojone w toku prowadzonych zajęć. 

Pytanie 4. Czy uczestnictwo Pana/Pani dziecka w kołach zainteresowań wzbogaca jego 

wiedzę? 

 

Pytanie dotyczy sfery poznawczej oraz wykorzystania wiedzy zdobytej w 

placówce: czy uczestnictwo w zajęciach dzieci w sposób znaczący wzbogaca ich 

wiedzę. 90% ankietowanych rodziców odpowiedziało twierdząco, natomiast 6% 

badanych wybrało odpowiedź „nie wiem”. Jedynie 4% ankietowanych odpowiedziało 

przecząco. 

 



Pytanie 5. Czy uważa Pan/Pani, że oferta zajęć prowadzonych w Młodzieżowym Domu 

Kultury jest dostosowana do możliwości dzieci? 

 

Pytanie dotyczy dostosowania oferty w placówce do możliwości dzieci 

wywodzących się ze środowiska lokalnego. 88% ankietowanych rodziców 

odpowiedziało twierdząco, natomiast 6% badanych wybrało odpowiedź „nie wiem” i 

tyle samo ankietowanych odpowiedziało przecząco. 

 

Wnioski i rekomendacje 

Wnioski: 

- oferta placówki dotycząca kół zainteresowań jest wystarczająca 

- działania placówki zaspokajają oczekiwania i potrzeby  wychowanków 

- wychowankowie czuję się bezpiecznie na terenie Młodzieżowego Domu Kultury 

- wysokie zadowolenie rodziców z udziału dzieci w zajęciach prowadzonych w placówce 

- placówka aktywnie współpracuje z innymi placówkami oraz środowiskiem lokalnym 

- rodzice wyrażają zadowolenie z osiągnięć swoich dzieci 

- placówka wspiera i umożliwia rozwój zawodowy nauczycieli i stwarza dogodne 

warunki dla rozwoju zawodowego nauczycieli 

 

Rekomendacje 

- należy zacieśnić współpracę z lokalnymi mediami w celu promocji działań placówki  

- zwrócenie większej uwagi na zapoznanie uczestników kół zainteresowań                        

z  regulaminem uczestnika zajęć Młodzieżowego Domu Kultury. 

- poprawa i dalszy rozwój zaplecza dydaktycznego. 


