
 
 

RAPORT EWALUACJI WEWN ĘTRZNEJ 
w Młodzieżowym Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego 

w roku szkolnym 2012/2013  
 

OBSZAR II - EWALUACJA  OCENY STANU BEZPIECZE ŃSTWA  
W MDK 

 
Zdefiniowanie celów ewaluacji  
i sposobu wykorzystania 
wyników ewaluacji. 

• Zweryfikowanie dotychczasowego 
stanu bezpieczeństwa w MDK 

• Opracowanie zadań ds. 
bezpieczeństwa. 

Określenie odbiorców ewaluacji • Dyrektor  MDK 
• Nauczyciele MDK 
• Uczestnicy zajęć MDK 
• Rodzice 

Identyfikacja zasobów 
(czasowych, finansowych,   
ludzkich) 

• Czas  realizacji ewaluacji -  10 
miesięcy 

• Koszty papieru, tonera 
• Konsultacje  koncepcji ewaluacji  

z koordynatorem ds. bezpieczeństwa, 
SiP oraz pracownikiem ds. BHP 

Wskazanie wykonawców 
ewaluacji (członków zespołu 
ewaluacyjnego) 

• Sześć osób: 
zespół ds. ewaluacji bezpieczeństwa 
jeden nauczyciel, jako koordynator 
ewaluacji 

• Cały zespół opracował koncepcję 
ewaluacji wraz z narzędziami 
ewaluacji. Raport został sporządzony  
przez nauczyciela koordynatora. 
Przeprowadzenie ankiet i ich analiza – 
wszyscy nauczyciele. 

Określenie przedmiotu 
ewaluacji 

• Znajomość zasad bezpieczeństwa  i 
BHP przez wychowanków MDK, 
nauczycieli i rodziców 

• Przestrzeganie przepisów BHP  
• Ocena bezpieczeństwa przez dyrektora 

MDK 



Sformułowanie pytań 
kluczowych (badawczych) 

• Jak nauczyciele, wychowankowie oraz 
ich rodzice oceniają poczucie 
bezpieczeństwa   
-  w drodze na zajęcia  i w drodze 
powrotnej 
 - na zajęciach MDK 
- na konkursach, imprezach, 
wycieczkach  
 i obozach 

 
Określenie kryteriów ewaluacji • Poczucie bezpieczeństwa uczestników, 

nauczycieli i rodziców w MDK 
• Ocena bezpieczeństwa przez dyrektora 

MDK. 
 

Dobór metod • Analiza dokumentacji   
• Przeprowadzenie próbnej ewakuacji 
• Ankieta dla nauczycieli 
• Ankieta dla uczestników i ich 

rodziców 
Określenie ram czasowych • IX 2012 – opracowanie projektu, 

kontrola dokumentacji 
• X 2012 - przeprowadzenie próbnej 

ewakuacji 
• XI 2012 – II 2013 – przygotowanie 

ankiet  
III 2013 – przeprowadzenie ankiet 

• V 2013 – opracowanie raportu 
Określenie formatu raportu i 
sposobu upowszechniania 
wyników. 

• Raport w formie Power Point 
przedstawiony na Radzie 
Pedagogicznej  
i zamieszczony na stronie internetowej 
MDK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADA Ń : 
 

Analiza ankiety przeprowadzonej wśród Rodziców uczestników MDK 
przy ul. Beskidzkiej i ul. Na Wrzosach w dniach 11.02 – 22.02.2013 

 
Pytanie 1:  
„Poziom bezpieczeństwa mojego dziecka na zajęciach w MDK oceniam”: 
 
 ul. Beskidzka ul. Na Wrzosach 
-bardzo wysoko 48 81 
-wysoko 2 21 
-średnio 0 4 
-nisko 3 6 
 
Na pytanie udzieliło odpowiedzi: 
 
ul. Beskidzka ul. Na Wrzosach 
53 osoby 112 osób 
 
Pytanie 2: 
„Poziom bezpieczeństwa w drodze na zajęcia do MDK oceniam”: 
 
 ul. Beskidzka ul. Na Wrzosach 
-bardzo wysoko 17 30 
-wysoko 16 22 
-średnio 16 21 
-nisko 8 8 
 
Na pytanie udzieliło odpowiedzi: 
 
ul. Beskidzka ul. Na Wrzosach 
57 osób 81 osób 
 
Wnioski: 
 
W ankiecie wzięła niewielka ilość  Rodziców. 
Poziom na zajęciach w MDK w obu budynkach jest oceniany wysoko i 
bardzo wysoko. 
Ocena poziomu bezpieczeństwa w drodze na zajęcia rozkłada się na trzech 
poziomach: bardzo wysoko, wysoko i średnio.  
 
     Opracowanie: Justyna Dmytrzak  i Maria Guzik 



 
Analiza ankiety przeprowadzonej wśród wychowanków MDK 

przy ul. Beskidzkiej i ul. Na Wrzosach w dniach 4.02 do  18.02. 2013 
 
 
 

 Zespół  ds. ewaluacji  zgodnie  z  przyjętym  podczas  pierwszego  
spotkania  planem działania zwrócił  się   z  prośbą  do  wszystkich  uczestników  
zajęć MDK o  odpowiedź  na pytanie:  „CZY  CZUJESZ  SIĘ  BEZPIECZNIE  
W MDK?”  
Odpowiadając  na  to pytanie uczestnicy  przyklejali naklejkę, którą  wcześniej 
wraz  z wyjaśnieniem  zagadnienia  otrzymali  od  nauczycieli  prowadzących  
zajęcia,  w odpowiednim  wagoniku  pociągu, do  którego przyporządkowana 
była jedna  z odpowiedzi: 
W   Młodzieżowym  Domu  Kultury: 
- zawsze  jest bezpiecznie, 
- czasami  jest  niebezpiecznie, 
- często  jest  niebezpiecznie, 
- zawsze  jest  niebezpiecznie, 
Odpowiedzi można było  udzielać  przez  dwa tygodnie, od  4 do 18 lutego 2013 
roku, w  obu  budynkach  MDK,  tak, aby  każdy  uczestnik  zajęć  miał  szansę  
wyrazić  swoją  opinię. 
Ogółem  odpowiedziało  na  nasze pytanie 288 osób  w MDK  przy  
ul. Beskidzkiej oraz  236 osób  w MDK przy ul. Na Wrzosach. Nie  prosiliśmy  
o odpowiedź  uczestników Akademii Lolka i Bolka, ze  względu  na  trudność  
zagadnienia w stosunku  do  wieku  dzieci. 
Uczestnicy MDK, którzy  wzięli udział  w anonimowym  badaniu i przykleili  
naklejkę w odpowiednim  wagoniku wyrazili swoje  zdanie w następujący  
sposób: 



Wrzosy Beskidzka
Zawsze jest bezpiecznie 193 209
Czasami jest niebezpiecznie 11 51
często jest niebezpiecznie 3 5
Zawsze jest niebezpiecznie 29 23

Suma 236 288
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W miejscu, gdzie  można  było  pozostawić  kartkę z  ewentualnym  pytaniem  
dotyczącym  bezpieczeństwa w MDK pozostawiono  7 kartek z pytaniami. Nie 
były  to jednak  pytania  dotyczące tematu  bezpieczeństwa, tylko  luźne 
wypowiedzi uczestników i rodziców  /np. czemu  nie  ma  automatu  na  kawę   
i czekoladę, czy  możemy pomalować  ściany  pracowni  plastycznej – pytanie  
powtórzyło  się 3 razy, czy  byłaby  szansa na  zorganizowanie w MDK  zajęć  
szachowych, dlaczego  zajęcia  dekoratornia  trwają  tak  krótko  oraz  kiedy  
zlikwidują  angielski/ 
W  związku  z  brakiem powiązania tych  pytań z  tematem bezpieczeństwa, 
pozostawiliśmy  je  bez  odpowiedzi. 
WNIOSKI : 
 
Uczestnicy, którzy  wzięli udział  w badaniu  poziomu  bezpieczeństwa  
w  MDK w zdecydowanej  większości / na ul. Beskidzkiej 72,5  % uczestników, 
a  na ul. Na Wrzosach  81 %  uczestników czują  się  bezpiecznie. 
Jest  jednak pewna  grupa osób / na ul. Beskidzkiej 27,5%, na  ul. Na  Wrzosach 
19%/,  która  wyraziła  swoje  obawy w związku   
z bezpieczeństwem na terenie MDK. Nie umieścili oni jednak żadnych  próśb, 
ani wniosków w  miejscu specjalnie  do  tego  przeznaczonym, dlatego  nie 
jesteśmy  w stanie podjąć  jakichkolwiek  działań, które poprawiłyby  poczucie  
bezpieczeństwa tych  osób. 
 

 
   Opracowanie: Dorota Kowalska i Barbara Grochola 



 
DODATKOWA ANKIETA EWALUACYJNA  OCENY STANU BEZPIECZ EŃSTWA  

 
Ankieta metodą pytania skierowanego do uczestników, przeprowadzona została 
przez nauczycieli w trakcie prowadzonych przez nich zajęć. Celem badania było 
zweryfikowanie dopowiedzi udzielanych przez uczestników MDK, podczas 
badania w dniach 4.02 do  18.02. 2013 
 
Pytanie : „Jak oceniasz swoje poczucie bezpieczeństwa w MDK ?” 
 
 

Odpowiedź Liczba głosów 

Zawsze czuję się bezpiecznie 478 

Czasem nie czuję się bezpiecznie 85 

Często nie czuję się bezpiecznie 4 

Zawsze nie czuję się bezpiecznie 2 

Suma głosów 569 

 
 
 
Wnioski: 

• Uczestnicy, którzy  wzięli udział  w badaniu  poziomu  bezpieczeństwa  
w  MDK w zdecydowanej  większości ( 99%) uczestnicy czują  się  
bezpiecznie. 

• Nie potwierdziła się liczba osób  (na ul. Beskidzkiej 27,5%, na  ul. Na  
Wrzosach 19%),  która  wyraziła  swoje  obawy w związku   
z bezpieczeństwem na terenie MDK. 

• W tym badaniu liczba osób, które udzieliły odpowiedzi, iż nie czują się 
bezpiecznie stanowi zaledwie 1% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Podsumowanie 
 

 
            Ewaluacja przeprowadzona w oparciu o analizę danych uzyskanych w ankietach 
skierowanych do wychowanków, ich rodziców oraz przeprowadzenie próbnej ewakuacji 
pozwoliła na następujące podsumowanie. 
 
 

1. Poziom na zajęciach w MDK w obu budynkach jest oceniany jest przez rodziców 
wysoko i bardzo wysoko. 

2. Ocena rodziców poziomu bezpieczeństwa w drodze na zajęcia rozkłada się na trzech 
poziomach: bardzo wysoko, wysoko i średnio.  

3. Uczestnicy, którzy  wzięli udział  w badaniu  poziomu  bezpieczeństwa  
w  MDK w zdecydowanej  większości ( 99%) uczestnicy czują  się  bezpiecznie. 

4. Liczba osób, które udzieliły odpowiedzi, iż nie czują się bezpiecznie stanowi zaledwie 
1% 

 
 
 

Wnioski 
 
 

1. Należy utrzymać bardzo dobry poziom stanu  bezpieczeństwa MDK.  
2. W miarę możliwości i o ile wystąpi takie zapotrzebowanie rozszerzyć współpracę z 

przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej ( np. przy przeprowadzaniu kolejnej 
próbnej ewakuacji) 

3. W dalszym ciągu utrzymać zespół Rady Pedagogiczne ds. bezpieczeństwa. 
4. Aby poprawić poczucie bezpieczeństwa w drodze na zajęcia zamontować barierki 

zabezpieczające przy ul. Na Wrzosach przed budynkiem MDK. 
5. Powołać spośród grona pedagogicznego osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo  

w MDK. 
 

Formy upowszechniania raportu: 
 
● Wychowankom:  sprawozdanie na zajęciach; 
● Nauczycielom: sprawozdanie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej; 
● Rodzicom: zamieszczenie raportu na stronie internetowej MDK 
 
 
 

Zespół ds. ewaluacji: 
M. Czub – koordynator  ewaluacji 
B. Grochola 
M. Guzik 
J. Dmytrzak 
D. Kowalska 
P. Maślej 
       Raport sporządziła Małgorzata Czub 


