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   Współpraca szkoły z rodzicami – propozycja diagnozy oczekiwań rodziców 

   Wstęp 

   Przedstawiona w artykule propozycja narzędzia diagnostycznego pozwoli rozpoznać 

główne potrzeby i oczekiwania rodziców wobec szkoły. 

   Współpraca szkoły z rodzicami to bardzo ważny obszar działalności szkoły. Poznanie 

oczekiwań rodziców wobec szkoły ma wielowymiarowe znaczenie. Z jednej strony szkoła ma 

obowiązek współpracy z rodzicami, z drugiej strony taka współpraca jest konieczna, 

oczekiwana i pożyteczna dla każdej ze stron. Wielu nauczycieli zgłasza problem nadmiernych 

oczekiwać rodziców wobec szkoły i nauczycieli.  Na tle rozbieżności między tym, czego 

oczekują rodzice, a jak te oczekiwania może spełnić szkoła, dochodzi do nieporozumień. 

Proponuję narzędzie, które pozwoli nauczycielom rozpoznać potrzeby i oczekiwania 

rodziców wobec szkoły, w której pracują. Takim narzędziem jest przedstawiony poniżej 

kwestionariusz ankiety zatytułowanej „ANKIETA DLA RODZICÓW OCZEKIWANIA 

WOBEC SZKOŁY”. 

ANKIETA DLA RODZICÓW 

OCZEKIWANIA WOBEC SZKOŁY 

 

Szanowni Rodzice, 

Chcemy poznać Państwa oczekiwania wobec naszej szkoły. Bardzo nam zależy na sprostaniu 

tym oczekiwaniom. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do planowania i realizowania zadań 

doskonalenia naszej wzajemnej współpracy. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na zadane 

pytania.  Ankieta jest anonimowa. 

 

1. Proszę zaznaczyć kilka najważniejszych oczekiwań wobec szkoły. 

 Wysoki poziom nauczania z uwzględnieniem możliwość ucznia 

 Wyposażenie dziecka w umiejętności pozwalające na samodzielne zdobywanie 

wiedzy potrzebnej w życiu 

 Zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa 

 Rozwijanie zainteresowań(szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych) 

 Zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w życiu szkoły 

 Zorganizowanie czasu wolnego do nauki 

 Dobre relacje na linii nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic 

 Dbałość o wychowanie uczniów 

 Inne (jakie?)...................................................................................................................... 

 

2. Jakie problemy powinny być poruszane z uczniami na lekcjach wychowawczych? 

 Zachowanie i oceny uczniów 

 Sprawy klasowe 

 Wybór dalszej drogi kształcenia(szkoły, zawodu) 

 Kultura osobista uczniów(szacunek do innych ludzi) 

 Wychowanie seksualne 

 Uzależnienie 

 Przemoc w rodzinie, w szkole 



 Inne.................................................................................................................................... 

 

3. Jakie problemy powinny być omawiane na zebraniach z rodzicami? 

 Oceny i zachowanie uczniów 

 Stosunek nauczyciela do uczniów 

 Organizacja wycieczek 

 Problemy wychowawcze 

 Uzależnienie 

 Przemoc w rodzinie i szkole 

 Motywowanie dzieci do nauki 

 Inne (jakie) ....................................................................................................................... 

 

4.  W jaki sposób szkoła mogłaby wspierać rodziców w wychowaniu dzieci? 

 Poprzez częstsze kontakty szkoła-rodzic  

 Organizując spotkanie rodziców z nauczycielem i pedagogiem 

 Organizując dla dzieci atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego 

 Udzielać porad jak wspierać dzieci mające trudności w nauce 

 Organizując spotkania dla rodziców z psychologiem i innymi specjalistami 

 Udzielać porad w rozwiązywaniu konkretnych problemów wychowawczych 

 Inne propozycje................................................................................................................. 

 

5. O jakich sprawach Państwa zdaniem rodzice w szkole powinni współdecydować ? 

 Dysponowanie środkami finansowymi Rady Rodziców 

 Programy i metody wychowawcze szkoły 

 Sposób sprawowania opieki nad dziećmi 

 System pomocy dzieciom w trudnej sytuacji losowej 

 Wycieczki klasowe 

 Uroczystości i imprezy szkolne 

 Inne sprawy ( jakie?) ........................................................................................................ 

 

6.  Czego oczekujecie Państwo od nauczycieli? 

      ………………………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………..……………………………...……………….…

……………………………………………………..………………………………………… 

 

7.  Czego oczekujecie Państwo od wychowawcy klasowego? 

…..............................................................................................................................................

.........……………………………………………………………………………...……..……

…………………………………………………………………………………………..……

….………..………………………………………………………………………………..… 

 

8.  Czego oczekujecie Państwo od dyrektora szkoły? 
…..............................................................................................................................................

.........……………………………………………………………………………...……..……

…………………………………………………………………………………………..……

……………………………….................................................................................................. 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 



 

Rozpoznanie oczekiwań rodziców pozwoli uniknąć wielu problemów i nieporozumień. 

W zależności od potrzeb dyrektor szkoły, nauczyciele, wychowawcy czy szkolni specjaliści 

powinni życzliwie i rzeczowo odnieść się do potrzeb i oczekiwań rodziców. Wyjaśnienie 

rodzicom co jest możliwe, a co nie, na co pozwalają przepisy prawa, a co ograniczają – może 

przekonać rodziców do poszukiwania wspólnych rozwiązań. Wtedy otwiera się pole 

współpracy, która buduje zaufanie rodziców do szkoły. Zadajmy sobie pytanie: czy jesteśmy 

w stanie spełnić potrzeby i oczekiwania rodziców? Zanim odpowiemy na to pytanie, 

rozpoznajmy oczekiwania. Warto systematycznie rozpoznawać oczekiwania rodziców, gdyż z 

czasem ulegają zmianom. Jak często należy to robić? Kiedy w szkole następują zmiany np. 

kończą współpracę rodzice uczniów opuszczających szkołę, a pojawiają się rodzice uczniów 

klas pierwszych. Współpraca szkoły z rodzicami to życiowy test na mądrość, elastyczność 

i demokrację. Życzę wszystkim sukcesów w rozpoznawaniu i zaspakajaniu oczekiwań 

rodziców.  
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