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I. Wstęp

1. Informacje wstępne

Głównym zadaniem ewaluacji jest doskonalenie działań podnoszących jakość pracy szkoły.

Ewaluacja została przeprowadzona w listopadzie i grudniu 2016 roku, sporządzony raport

przeznaczony jest dla Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej oraz rodziców uczniów.

1. Opis przedmiotu ewaluacji

Przedmiotem ewaluacji jest obszar kształtowania postaw i respektowania norm społecznych

1. Cele ewaluacji

 Pozyskanie informacji na temat zachowania i przestrzegania norm społecznych wśród

uczniów, które są gwarantem bezpieczeństwa w szkole.

 Zebranie propozycji do planu działań mających na celu podniesienie poziomu

przestrzegania norm społecznych wśród społeczności szkolnej.



4. Pytania kluczowe

Przeprowadzona ewaluacja miała odpowiedzieć na postawione pytania kluczowe:

 Czy wspólnie z rodzicami i uczniami analizuje się działania wychowawcze

i profilaktyczne?

 Czy ocenia się ich skuteczność oraz w miarę potrzeb modyfikuje?

 Czy uczniowie wykazują się odpowiedzialnością w działaniach i relacjach społecznych?

 Jakie jest źródło i skala poczucia bezpieczeństwa lub jego braku wśród uczniów,

nauczycieli, personelu szkoły i jakich dotyczy zachowań?

 Czy szkoła posiada dokumenty wewnątrzszkolne regulujące system zachowań i norm

społecznych?

 Czy podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są efektywne i wpływają na

zmniejszenie / eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań?

 Czy relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte

na wzajemnym szacunku i zaufaniu?

 Czy rodzice są zapoznawani z działaniami jakie szkoła podejmuje?

 Czy rodzice i szkoła współpracują w kwestii przestrzegania norm i zapewnienia

bezpieczeństwa?



I. Organizacja ewaluacji

1. Metody badawcze

W przeprowadzonych badaniach wykorzystano następujące narzędzia badawcze:

 ankieta dla rodziców

 ankieta dla uczniów

 ankieta dla nauczycieli

W badaniu wzięli udział losowo wybrani przedstawiciele uczniów wszystkich klas oraz rodzice

i nauczyciele. Ankiety były anonimowe, nie było limitu czasowego na udzielenie odpowiedzi.

Ankieta dla uczniów składała się z 16 pytań (11 pytań zamkniętych, 4 pytania zamknięte z opcją

dodatkowej odpowiedzi otwartej oraz 1 pytanie otwarte). W ankiecie wzięło udział 112 uczniów z klas

I-IV wszystkich typów szkół (LO, Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

Kwestionariusz ankiety dla rodziców składał a 2 były pytaniami otwartymi. W ankiecie wzięło udział 82

rodziców uczniów z klas I-IV wszystkich się z 12 pytań, z czego 10 stanowiły pytania zamknięte

typów szkół (LO, Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa).

Ankieta dla nauczycieli zawierała 10 pytań, z czego 6 stanowiły pytania zamknięte a 4 otwarte.

W ankiecie wzięło udział 54 nauczycieli.



ANKIETA DLA UCZNIÓW
Opracowanie zbiorcze wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów klas 

I-IV wszystkich typów szkół.



85%

15%

Czy znasz zasady właściwego 

zachowania się w szkole?

TAK

NIE



64%

36%

Czy przestrzegasz tych zasad?

ZAWSZE

CZASAMI



89%

11%

Czy w szkole czujesz się bezpiecznie?

TAK

NIE



7%

13%

20%

27%

33%

Oceń swoje poczucie bezpieczeństwa 
(5 – oznacza, że czujesz się bardzo bezpiecznie, 

a 1 – oznacza poczucie zagrożenia).

1

2

3

4

5



Miejsca, w których czujesz się mniej bezpiecznie: 

61% ankietowanych wskazało na:

 korytarz,

 szatnia, 

 toaleta, 

 boisko. 

Pozostali nie wskazali takich miejsc.



Na pytanie: 

Czy zdarzyło się w szkole, że : (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

□ ktoś Cię obrażał, przezywał 

□ ktoś Cię uderzył 

□ byłeś zastraszany, szantażowany 

□ ukradziono Ci jakiś przedmiot lub pieniądze 

□ ktoś rozpowszechniał plotki i oszczerstwa o Tobie (również poprzez sms-y lub Internet) 

□ doświadczyłeś innych form przemocy fizycznej (wpisz, jaka to była 

przemoc)……………..

□ doświadczyłeś innych form przemocy psychicznej (wpisz, jaka to  była 

przemoc)…………

□ nie spotkały Cię wymienione sytuacje 

ankietowani przyznali, iż  zdarzyły się w szkole następujące sytuacje:

 ktoś Cię obrażał, przezywał – 80%

 ktoś rozpowszechniał plotki, oszczerstwa o Tobie- 18%

 nie spotkały Cię wymienione sytuacje- 2%



80%

18%
2%

Większość ankietowanych przyznała, 

iż  zdarzyły się w szkole następujące 

sytuacje:

ktoś Cię obrażał, przezywał

ktoś rozpowszechniał plotki,

oszczerstwa o Tobie

nie spotkały Cię

wymienione sytuacje

Nikt z ankietowanych nie wskazał by był kiedykolwiek ofiarą 

zastraszania czy szantażowania, przemocy fizycznej, kradzieży 

ani innych form przemocy fizycznej bądź psychicznej.



95%

5%

Kto jest sprawcą wyżej wymienionych 

zachowań:

inni uczniowie

nie udzieliło odpowiedzi



Na pytanie:

Czy zdarzyło się, że na terenie szkoły:

□ obraziłeś kogoś, przezywałeś 

□ użyłeś wobec kogoś przemocy fizycznej 

(jakiej?)……………………………..

□ szantażowałeś kogoś, zastraszałeś 

□ wymuszałeś pieniądze 

□ ukradłeś coś komuś 

□ rozpowszechniałeś plotki i oszczerstwa o kimś (również poprzez 

sms-y lub Internet) 

□ żadne z tych wydarzeń nie miało miejsca

uczniowie wskazywali następujące odpowiedzi:

 obraziłeś kogoś, przezywałeś – 70%

 rozpowszechniałeś plotki i oszczerstwa o kimś – 20%

 żadne z tych wydarzeń nie miały miejsca – 10%



70%

20%

10%

Czy zdarzyło się, że na terenie szkoły:

obraziłeś kogoś,

przezywałeś

rozpowszechniałeś plotki i

oszczerstwa o kimś

żadne z tych wydarzeń nie

miały miejsca

Nie ma więc w szkole zjawisk o charakterze szantażu, 

wymuszeń, kradzieży czy zastraszania ani też agresji fizycznej



90%

10%

Czy w szkole podejmowane są 

działania mające na celu likwidację 

tych zagrożeń:

TAK

NIE



95%

5%

Czy podejmowane działania 

przynoszą efekt:

TAK

NIE



94%

6%

Czy znasz prawa i obowiązki  ucznia 

swojej szkoły?

TAK

NIE



94%

6%

Czy przestrzegasz norm zachowania 

obowiązujących w szkole?

TAK

NIE



87%

5%
8%

W jaki sposób poznałeś swoje

prawa i obowiązki ?

dowiedziałem się od

wychowawcy na lekcji

dowiedziałem się od

innych uczniów

dowiedziałem się od

innych

nauczycieli/pedagoga



83%

17%

Czy ocena z zachowania mobilizuje 

Cię do pracy nad sobą:

TAK

NIE



Jakich zachowań oczekuje się od Ciebie w szkole ?

Powtarzające się odpowiedzi ankietowanych: 

 szczerość, 

 życzliwość, 

 odnoszenie się do siebie oraz personelu z szacunkiem, 

 bycie miłym.



66%

19%

4%
11%

Która z postaw, Twoim zdaniem, 

dominuje w szkole?

koleżeństwo

obojętność

agresja

nie udzieliło odpowiedzi



ANKIETA DLA 
RODZICÓW

Opracowanie zbiorcze wyników ankiety przeprowadzonej

wśród rodziców

uczniów klas I-IV wszystkich typów szkół.



96%

3%

1%

Czy Państwa syn/córka zna zasady 

właściwego zachowania się w szkole?

   TAK

NIE

CZĘŚCIOWO



71%

29%

Czy przestrzega tych zasad?

ZAWSZE

 CZASAMI

Żaden z ankietowanych rodziców nie wskazał odpowiedzi 

„nigdy” w powyższym pytaniu.



90%

10%

Czy Państwa dziecko czuje się w szkole 

bezpiecznie?

TAK

TRUDNO POWIEDZIEĆ

Żaden z ankietowanych rodziców nie wskazał odpowiedzi „nie” 

w powyższym pytaniu.



3%

7%

2%

7%
2%

79%

Jeżeli są w szkole miejsca, w których czuje się 

ono mniej bezpiecznie, proszę je wskazać:

klasa

korytarz

boisko

toalety

szatnie

nie ma takich miejsc



4%

1%

2%

2%

4%

87%

Czy zdarzyło się w szkole, że Państwa 

dziecko:

ktoś obrażał, przezywał

było zastraszane, szantażowane

ktoś rozpowszechniał plotki i

oszczerstwa o nim

doświadczyło innych form

przemocy fizycznej

doświadczyło innych form

przemocy psychicznej

nie spotkały żadne wymienione

sytuacje



1%

4%

95%

Jeśli dziecko było ofiarą przemocy w szkole, 

to kto był jej sprawcą:

rówieśnik/rówieśnica

osoby spoza szkoły

nie udzieliło odpowiedzi



Na pytanie:

Czy zdarzyło się że na terenie szkoły Państwa dziecko:

□ obraziło kogoś, przezywało 

□ użyło wobec kogoś przemocy fizycznej 

(jakiej?)........................................ 

□ szantażowało kogoś, zastraszało 

□ wymuszało pieniądze 

□ ukradło coś komuś 

□ rozpowszechniało plotki i oszczerstwa o kimś (również 

poprzez sms-y lub internet) 

□ żadne z tych wydarzeń nie miały miejsca

ankietowani rodzice odpowiedzieli następująco:

 obraziło kogoś, przezywało- 5%

 żadne z tych wydarzeń nie miały miejsca- 95%



5%

95%

Czy zdarzyło się że na terenie szkoły 

Państwa dziecko:

obraziło kogoś, przezywało

żadne z tych wydarzeń nie miały

miejsca



86%

14%

Czy w szkole podejmowane są działania, mające 

na celu eliminowanie zagrożeń wymienionych w 

pytaniu 7 ?

TAK

 NIE



99%

1%

Czy podejmowane działania przynoszą 

efekt ?

TAK

 NIE



61%

39%

Czy znają Państwo dokumentację szkolną dotyczącą praw i 

obowiązków ucznia oraz respektowania norm społecznych ?

TAK

 NIE



61%

2%

2%

35%

W jaki sposób zapoznali się Państwo z tą 

dokumentacją:

dowidziałem się od wychowawcy

na wywiadówce

dowiedziałem się od innych

nauczycieli/pedagoga/dyrektora

dowiedziałem się od innych

rodziców

w inny sposób



68%

18%

14%

Która z postaw, Państwa zdaniem dominuje w 

szkole ?

koleżeństwo

obojętność

nie udzieliło odpowiedzi



Ankieta dla nauczycieli
Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych 

wśród nauczycieli.



98%

2%

Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w szkole ?

TAK

 NIE



2%

2%

33%

63%

Prosimy ocenić swoje poczucie bezpieczeństwa, 

(5 – oznacza, że czujesz się bardzo bezpiecznie,

a 1 – oznacza poczucie zagrożenia.)

dwa

trzy

cztery

pięć



25%

2%

73%

Czy zetknął/zetknęła się Pan/Pani w szkole z przejawami 

agresji fizycznej lub psychicznej ?

TAK, ze strony uczniów

TAK, ze strony nauczycieli

NIE

Inne opcje, których ankietowani nauczyciele nie wskazali w 

ogóle to: 

□tak, ze strony personelu szkoły 

□tak, ze strony innych osób (kogo?) 

................................................... 



91%

9%

Czy uczniowie zostali zapoznani z 

dokumentami wewnątrzszkolnymi:

TAK

 NIE UDZIELIŁO ODPOWIEDZI



59%

41%

Czy Pana/Pani zdaniem uczniowie przestrzegają norm 

społecznych obowiązujących w szkole ?

TAK

 NIE



Jakie normy społeczne nie są respektowane 

w zespole szkół ?

 normy obyczajowe

 przeszkadzanie na lekcjach

 wyzwiska, przekleństwa

 używanie komórek na zajęciach

 spóźnienia

 niereagowanie na pobicia i inne agresywne zachowania

 nie traktuje się nauczycieli z szacunkiem

 wagarowanie

 kultura słowa

 nie jest przestrzegany regulamin ( palenie, kurtki )

 brak szacunku do innych

 nie są zachowane normy etyczne

 agresja słowna

 uczniowie nie podporządkowują się procedurom szkolnym



Jak reaguje Pan/Pani na nierespektowanie 

norm społecznych przez uczniów ?

 rozmowa z pedagogiem

 ocena z zachowania

 zwrócenie uwagi 

 powiadomienie rodziców

 kieruję ucznia do pedagoga

 obniżam ocenę z zachowania

 informuję dyrekcję, policję

 rozmowa dyscyplinująca

 tłumaczę, jak godnie należy się zachowywać

 wpisanie uwagi do dziennika



98%

2%

Czy w szkole podejmowane są działania wychowawcze, 

mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz 

wzmacnianie właściwych zachowań ?

TAK*

 NIE

Ankietowani nauczyciele wskazywali następujące działania wychowawcze 

podejmowane przez nich celem eliminacji zagrożeń:

 apele

 pogadanki

 program profilaktyczny

 współpraca z PPP 

 kontrakty

 lekcje wychowawcze

 lekcje z pedagogiem

 dyżury

 współpraca wychowawców z pedagogiem



71%

29%

Czy podejmowane przez szkołę działania przynoszą 

pożądany efekt wychowawczy?

TAK

 NIE



Co zdaniem Pana/Pani może zrobić szkoła, nauczyciele, personel i rodzice, by 

zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej?

 uświadamiać, pedagogizować rodziców i uczniów

 uwrażliwiać na naganne zachowania

 dawać osobisty przykład

 wspierać inicjatywy szkoły i uczniów

 respektować bardziej restrykcyjne normy społeczne

 udzielać nagany na apelu szkolnym

 nic

 reagować na najdrobniejsze przejawy zła

 współpraca z gronem i pedagogami

 pracować nad  dyscypliną

 egzekwować kary zgodnie ze statutem ZS

 spisywać kontrakty

 zachęcać rodziców do większego zainteresowania się dzieckiem

 profilaktyka

 prowadzić zajęcia ze specjalistami

 prowadzić obserwacje na bieżąco

 promować kulturalne zachowanie



IV. Rezultaty ewaluacji wewnętrznej i rekomendacje do dalszej pracy.

Na podstawie analizy wyników i wniosków z przeprowadzonych

badań sformułowano odpowiedzi na pytania kluczowe w formie

mocnych i słabych stron oraz rekomendacje do dalszej pracy

i propozycje do planu działań:



 Uczniowie i pracownicy szkoły czują się w szkole bezpiecznie. Szkoła jasno formułuje obowiązujące w

niej normy, a nauczyciele i pracownicy szkoły dokładają wszelkich starań, aby wpoić uczniom

obowiązujące zasady życia społecznego.

 Uczniowie rozumieją i potrafią określić normy społeczne, właściwe zachowania, znają konsekwencje

nieprzestrzegania ustalonych zasad. Uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.

Informacje te uzyskują na lekcjach wychowawczych, podczas rozmów indywidualnych, na zajęciach

lekcyjnych i z pedagogiem szkolnym. Są zmotywowani do pozytywnych zachowań poprzez

odpowiednie reagowanie personelu szkoły – pochwała, dobra ocena z zachowania.

 Uczniowie wiedzą jakie dokumenty wewnątrzszkolne regulują zasady zachowania i bezpieczeństwa

obowiązujące w szkole.

 W szkole nie dochodzi do rażącego naruszania norm. Jednocześnie sami uczniowie dostrzegają potrzebę

podniesienia stopnia kultury osobistej swoich kolegów i koleżanek szczególnie w czasie przerw na

korytarzach szkolnych, w toaletach, szatni i na boisku szkolnym.

 W szkole diagnozuje się zachowanie uczniów i wykorzystuje się wyniki tej diagnozy do dalszej pracy

dydaktyczno – wychowawczej np. poprzez rozmowy z uczniami, wybór tematów w ramach godzin

wychowawczych, indywidualną pracę z uczniem, rozwiązywanie problemów w klasie, systematyczne

ocenianie zachowania i współpracę z rodzicami.

 Podejmowane są różnego rodzaju działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz

wzmacnianie właściwych zachowań. Zdrowe i bezpieczne funkcjonowanie uczniów w szkole

zapewniają m.in.: sporządzanie raportu o poczuciu bezpieczeństwa uczniów, monitoring korytarzy

szkolnych, dyżury nauczycieli, odpowiednie reagowanie personelu szkoły na zagrożenia.

 Pozytywne, pożądane zachowania uczniów są dostrzegane i chwalone przez nauczycieli

 Nauczyciele realizują zagadnienia bezpieczeństwa w różnych formach; najczęstszą są zajęcia lekcyjne,

pogadanki, współpraca ze specjalistami oraz instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem (np. straż

miejska, policja, straż pożarna).

1. Odpowiedzi na pytania kluczowe:

 Mocne strony



Ponadto wiadomo, że szkoła duże znaczenie przywiązuje do integracji uczniów.

W tym celu organizowane są wspólne wycieczki i wyjścia szkolne, apele, turnieje

czy współzawodnictwo klas. Uczniowie biorą czynny udział w różnych

programach i projektach edukacyjnych.

Uczniowie angażują się w działania na rzecz kształtowania społecznie

pożądanych postaw np. poprzez pracę w samorządzie uczniowskim, udział

w zawodach sportowych, konkursach oraz akcjach charytatywnych.

Szkoła promuje osiągnięcia, pasje i zainteresowania uczniów poprzez działalność

kół zainteresowań i zachęcanie do udziału w konkursach, olimpiadach

Zdaniem większości rodziców na terenie szkoły nie dochodzi do niepożądanych

zachowań agresywnych, zaś nauczyciele wnikliwie obserwują zachowania

i postawy uczniów, szybko reagują na niepożądane zachowania uczniów.

Atmosfera w szkole według większości rodziców jest pozytywna i sprzyja

prawidłowym postawom uczniów.

Szkoła posiada wewnętrzne regulaminy dotyczące bezpieczeństwa. Regulaminy

i procedury dotyczące bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz podczas wyjść

i wycieczek zostały omówione i są na bieżąco nowelizowane. Statut szkoły

dokładnie omawia zasady oceniania zachowania oraz prawa i obowiązki ucznia.

Rodzice zostali zapoznani z dokumentami szkolnymi regulującymi kwestie praw

i obowiązków ucznia oraz respektowania norm społecznych przez wychowawcę

klasy lub pozyskali takie informacje ze strony internetowej szkoły.



o 80% uczniów doświadczyło ze strony innych uczniów niewłaściwych zachowań,

mających charakter agresji słownej, 18% uczniów informuje o tym, że

rozpowszechniane są o nich oszczerstwa czy też plotki.

o 70% uczniów przyznało się do popełnienia obrazy słownej, przezywania innych,

20% przyznaje się do rozpowszechniania oszczerstw o innych uczniach

o 6 % uczniów ma trudności z wymienieniem swoich praw i obowiązków, ten sam

odsetek nie przestrzega norm obowiązujących w szkole

o Miejsca, w których najczęściej dochodzi do niewłaściwych zachowań to głównie:

toalety, korytarz szkolny, szatnia i boisko.

o 39% rodziców uczniów nie zna dokumentacji szkolnej dotyczącej praw i

obowiązków uczniów oraz respektowania norm społecznych obowiązujących w

szkole

o Nauczyciele spotykają się z przejawami niekulturalnego zachowania ze strony

uczniów.

o Aż 29% nauczycieli uważa, że podejmowane przez szkołę działania nie przynoszą

efektu wychowawczego

o Niewielka grupa rodziców wskazuje na obojętność panującą w szkole

 Słabe strony



2. Rekomendacje, które należy uwzględnić przy planowaniu

dalszych działań oraz dalszych kierunków rozwoju szkoły.

Rekomendacje do dalszej pracy i propozycje do planu działań

 Przy omawianiu praw i obowiązków ucznia podczas zajęć godziny

wychowawczej należy upewnić się czy uczniowie dobrze odróżniają swoje

prawa od obowiązków oraz rozumieją jakie są ich prawa, a co należy do ich

obowiązków.

 Można bardziej zaangażować uczniów we współtworzenie z nauczycielami

regulaminów i zasad zachowania oraz zachęcać ich, aby stali się

pomysłodawcami wydarzeń mających promować poprawne zachowania

(konkursy, zawody) lub/i spotkań z osobami, które są dla nich autorytetem.

 Normy społeczne, z przestrzeganiem których uczniowie mają problem to: brak

szacunku wobec innych osób, niekulturalne zachowanie wobec nauczycieli i

innych pracowników szkoły oraz wobec kolegów, punktualność,

prawdomówność, agresja słowna i wyzwiska

 W związku z tym należy zintensyfikować działania ukierunkowane na:

ćwiczenia umiejętności pracy w grupie, kształtowanie postaw

odpowiedzialności za własne postępowanie, wpajanie zasad poszanowania

własnej godności i własności oraz przestrzegania przepisów BHP. Podczas

lekcji godziny wychowawczej częściej wykorzystywać zajęcia integrujące

zespół klasowy.



 Nadal przeprowadzać rozmowy z uczniami na temat kulturalnego zachowania

wobec innych, wskazać sposoby radzenia sobie z agresją, podkreślać, iż

przemoc słowna jest tak samo karana jak przemoc fizyczna i przypominać o

konsekwencjach takiego postępowania, informować o odpowiedzialności

prawnej za rozpowszechnianie oszczerstw w Internecie.

 Częściej kontrolować okolice toalet i szatni podczas dyżurów na przerwach.

 Zebrać pomysły samorządu uczniowskiego na działania służące

zdyscyplinowaniu uczniów podczas pobytu w szkole i wcielić w życie, np.

konkursy lub inne formy działań motywujące do prawidłowych zachowań

 Zwrócić uwagę na to czy podejmowane działania zachęcające rodziców do

współpracy są efektywne.

 Podczas zebrań należy przypomnieć rodzicom, że głównym źródłem 

informacji o normach społecznych obowiązujących w szkole powinno być 

środowisko rodzinne ucznia.



Dziękujemy za uwagę!


