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PLAN PRACY ZESPOŁU EWALUACYJNEGO 

Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się na podstawie Rozporządzenia  Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. 

 

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ 

1.  Sformułowanie pytań kluczowych (przedmiotu badania)   – październik – listopad 2018 r. 

2. Określenie źródeł danych i dobór próby badawczej -  grudzień 2018r. – styczeń 2019 r. 

3. Opracowanie narzędzi badawczych. – luty 2019 r. 

4. Przeprowadzenie badań. – marzec 2019  r. 

5. Opracowanie wyników badań. – kwiecień 2019 r. 

6. Sformułowanie wniosków i opracowanie raportu. – maj  - czerwiec 2019 r. 

7. Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników przeprowadzonej ewaluacji. – czerwiec 

2019r. 

 

CEL EWALUACJI 

Pozyskanie informacji na temat bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów, nauczycieli, 

skali i typu zagrożeń występujących na terenie szkoły oraz zdiagnozowanie respektowania 

norm społecznych i zmniejszenie/wyeliminowanie zachowań niezgodnych z normami wśród 

członków całej społeczności szkolnej. 

 

 

 



PYTANIA KLUCZOWE 

1. Czy w szkole respektowane są normy społeczne wśród uczniów i nauczycieli  

i pozostałych pracowników szkoły? Czy relacje między wszystkimi członkami 

społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu? 

2. Czy i w jakim stopniu uczniowie znają normy społeczne? 

3. W jaki sposób szkoła kształtuje prawidłowe postawy społeczne? 

4. Czy szkoła posiada dokumenty wewnątrzszkolne regulujące system zachowań i norm 

społecznych? 

5. W jaki sposób szkoła zapewnia dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki do nauki? 

6. Jakie jest źródło i skala bezpieczeństwa lub jej braku wśród uczniów? 

7. Czy rodzice i szkoła współpracują w kwestii przestrzegania norm, kształtowania postaw 

i zapewnienia bezpieczeństwa? 

 

KRYTERIA EWALUACJI  

 Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które są 

dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska.  
 

 Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne  

i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte 

na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 
 

 Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione  

i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły i placówki oraz rodziców. 
 

 W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące 

całą społeczność szkoły lub placówki. 
 

 W szkole lub placówce, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane 

działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie 

zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz,  

w razie potrzeb, modyfikuje. 

W celu przeprowadzenia ewaluacji dokonano doboru próby badawczej. Diagnozą zostali 

objęci nauczyciele zatrudnieni w szkole (40), uczniowie klas I-III ( 100), rodzice uczniów 

(100). 

W przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej badanego obszaru wykorzystano  

metody badawcze takie jak: 

 metoda sondażu z wykorzystaniem ankiety dla nauczycieli, uczniów, rodziców, 

 metoda analizy dokumentów, 

 metody dialogowe: wywiad z pedagogiem szkolnym 



Do pozyskania informacji posłużyły następujące narzędzia badawcze: 

 formularz ankiety dla nauczycieli zawierający 14 pytań, 

 formularz ankiety dla ucznia zawierający 18  pytań, 

 formularz ankiety dla rodzica zawierający 15  pytań, 

 formularz wywiadu z pedagogiem  zawierający 5 pytań. 

 

WYNIKI ANKIETY DLA NAUCZYCIELI  

1. Czy uczniowie wiedzą , jakich zachowań  od nich oczekuje się w szkole?  
a. tak  - 95% 

b. nie  - 5% 

 

2. W jaki sposób uczniowie zapoznawani są z normami społecznymi 

obowiązującymi  

    w szkole?  
a. zapoznanie ze Statutem Szkoły - 95 % 

a. realizacja programu wychowawczego - 80% 

b. lekcje wychowawcze – 86% 

c. lekce z pedagogiem – 49%  

 

3. Czy  Państwa  zdaniem  w szkole są respektowane normy społeczne?  

a. tak   - 100% 

b. nie  

 

4. Których z podanych norm społecznych uczniowie przestrzegają  w szkole? 

a. dbanie o wspólne dobro  - 90% 

b. szacunek dla innych  - 75% 

c. kultura osobista i higiena  - 62% 

d. wystrzeganie się agresywnych zachowań -  72% 

e. pomoc słabszym, osamotnionym, młodszym – 44% 

a. dbanie o bezpieczeństwo   - 44% 

 

5. Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie?  

a. tak – 100% 

b. nie  

 

6. Jaki jest stopień  poczucia bezpieczeństwa? 

 (6  oznacza najwyższe poczucie bezpieczeństwa, a 1 –  poczucie zagrożenia ) 

 

                                                                 1   2   3   4   5   6. 

                                             4 – 5 % 

                                                    5 – 58 % 

                                       6 – 37 % 

 



7. Jeżeli w pytaniu 6 nie wybrali Państwo 6, proszę zaznaczyć, z powodu jakich            

zachowań uczniowie najczęściej nie czuja się w szkole bezpiecznie? 

a. tak – 100% 

b. przezywanie – 3% 

c. wyśmiewanie – 3% 

d. obgadywanie – 31 % 

e. obrażanie/ośmieszanie – 6% 

f. izolowanie w grupie/klasie – 37% 

g. grożenie/zastraszanie – 6% 

h. okradanie, niszczenie własności – 6% 

i. rozpowszechnianie plotek i oszczerstw (również przez smsy i Internet) – 27% 

 

8. Czy  uczniowie znają swoje prawa?  

a. tak – 100% 

b. nie 
 

9. Czy w szkole analizuje się zachowania uczniów?  

a. tak – 97%   

b. nie – 3% 
 

10. W jaki sposób nauczyciele dowiadują się o nieprzestrzeganiu przez uczniów 

norm społecznych? 

a. ankiety  

b. rozmowy z uczniami – 93% 

c. rozmowy uczniów z dyrektorem – 20% 

d. omawianie i analizowanie negatywnych zachowań – 48% 

e. analizowanie uwag uczniów – 65% 

f. obserwacja uczniów na lekcjach i podczas przerw – 75% 

 

11. Czy nauczyciele podejmują działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń? 

a. tak – 100% 

b. nie  

 

12. Które działania szkoły sprzyjają przestrzeganiu norm społecznych? 
a. dyżury nauczycieli na przerwach – 79% 

b. rozmowy indywidualne z wychowawcą – 97% 

c. rozmowy indywidualne z dyrektorem – 10% 

d. rozmowy indywidualne z pedagogiem – 68% 

e. lekcje wychowawcze – 82%  

 

13. Jakie są sposoby reagowania nauczycieli na niewłaściwe zachowania uczniów?  

a. upomnienie ustne – 97% 

b. upomnienie (uwaga) pisemna – 68% 

c. rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem – 80% 

d. rozmowa z rodzicami – 79% 

e. ocena z zachowania – 62% 

 

14. Czy podejmowane przez nauczycieli działania są skuteczne? 

a. tak – 97% 

b. nie – 3% 



WYNIKI ANKIETY DLA UCZNIÓW 

1. Czy wiesz, jakich zachowań od Ciebie oczekuje się w szkole? 
a. tak – 97% 

b. nie – 3% 

 

2. W jaki sposób uczniowie zapoznawani są z normami społecznymi 

obowiązującymi  

w szkole? 
a. zapoznanie ze Statutem Szkoły – 63% 

b. realizacja programu wychowawczego – 20% 

c. lekcje wychowawcze – 62% 

d. lekcje z pedagogiem – 10% 

e. inne (jakie?)  

f. ………………………………………………………………………………… 

 

3. Czy  Twoim zdaniem  w szkole są respektowane normy społeczne?  
a. tak – 94% 

b. nie - 6% 

 

4. Których z podanych norm społecznych przestrzegasz w szkole? 

a. dbanie o wspólne dobro – 60% 

b. szacunek dla innych – 89%  

c. kultura osobista i higiena – 96% 

d. wystrzeganie się agresywnych zachowań (wulgaryzmów, bicia, wyśmiewania) 

– 53%  

e. pomoc słabszym, osamotnionym, młodszym – 29% 

f. dbanie o bezpieczeństwo – 46% 

 

5. Czy w Twoim domu są respektowane normy społeczne?  

a. tak – 10 0%  

b. nie 

 

6. Spośród wymienionych niżej norm zaznacz te, które obowiązują w Twoim domu 

a. szacunek wobec innych członków rodziny – 91% 

b. kultura osobista – 84% 

c. wypełnianie domowych obowiązków – 93% 

d. lojalność – 74% 

e. szczerość – 72% 

f. odpowiedzialność za powierzane zadania – 50% 

g. troska o wspólne dobro – 87% 

h. inne (jakie?)…wspólne dysponowanie finansami, pomaganie innym,        

posłuszeństwo 

i. .………………………………………………………………………………… 

7. Czy czujesz się w szkole bezpiecznie?  

a. tak – 86% 

b. nie – 14% 

 

 

 



8. Jaki jest stopień  poczucia bezpieczeństwa? 

(6  oznacza najwyższe poczucie bezpieczeństwa, a 1 –  poczucie zagrożenia ) 

   1   2   3   4   5   6 

    1 – 3% 

    2 – 0% 

      3 – 15% 

      4 – 12% 

      5 – 27% 

    6 – 43% 

 

9. Jeżeli w pytaniu 8 nie wybrałeś 6, zaznacz, z powodu jakich zachowań najczęściej 

nie czujesz się w szkole bezpiecznie? 

a. przezywanie – 6 % 

b. wyśmiewanie – 15 % 

c. obgadywanie – 34 % 

d. obrażanie/ośmieszanie -14% 

e. izolowanie w grupie/klasie – 14 % 

f. grożenie/zastraszanie – 0  

g. okradanie niszczenie własności – 0  

h. rozpowszechnianie plotek i oszczerstw (również przez smsy i Internet) – 27 % 

i. inne (jakie?)…możliwość wejścia do szkoły osób, które miałyby zamiar 

wyrządzić krzywdę, nauczyciele, zamach terrorystyczny. 

 

10. Czy jako uczeń znasz swoje prawa?  

a. tak – 71 % 

b. nie – 29 % 

 

11. Wymień znane Ci prawa ucznia: 

Udział w kółkach, zajęciach dodatkowych, znajomość ocen i ich uzasadnień, prawo głosu 

(własne zdanie), prawo do poprawy sprawdzianów, prawo do np., pomoc nauczycieli, prawo 

do nauki, prawo do bezpieczeństwa, prawo do sprawiedliwości, prawo do przystąpienia do 

egzaminów końcowych, szczęśliwy numerek, rozwijanie i odkrywanie swoich pasji, prawo do 

odpoczynku, prawo do opieki wychowawczej, prawo do ochrony swojej własności, wpływ na 

życie szkoły, zapoznanie z systemem oceniania, usprawiedliwienie nieobecności, szacunek i 

życzliwe traktowanie w procesie kształcenia. 

 

12. Wymień znane Ci obowiązki ucznia: 

Obowiązek nauki, odrabianie zadań, przestrzeganie Statutu Szkoły, posłuszeństwo 

nauczycielowi, dbanie o wspólne dobro, szacunek wobec nauczycieli i innych, wypełnianie 

obowiązków dyżurnego, uczęszczanie do szkoły do 18- nastego roku życia, obowiązek 

pisania sprawdzianów i kartkówek, wypełnianie poleceń nauczyciela, przestrzeganie 

terminów, zachowanie kultury, godne reprezentowanie szkoły, odpowiedni strój, dbanie 

 o bezpieczeństwo. 

 

 



 

13. Czy w szkole analizuje się zachowania uczniów?  

a. tak – 71 % 

b. nie – 29 %  

 

14. W jaki sposób nauczyciele dowiadują się o nieprzestrzeganiu przez uczniów 

norm społecznych? 

a. ankiety – 3% 

b. rozmowy z uczniami – 51 % 

c. rozmowy uczniów z dyrektorem – 15 %  

d. omawianie i analizowanie negatywnych zachowań – 25 % 

e. analizowanie uwag uczniów – 23 % 

f. obserwacja uczniów na lekcjach i podczas przerw – 70 % 

g. inne (jakie?) tu padła odpowiedź: 

konfidenci……………………………………………………………………… 

 

15. Czy nauczyciele podejmują działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń? 

a. tak – 80 % 

b. nie – 20% 

 

16. Które działania szkoły sprzyjają przestrzeganiu norm społecznych?  

a. dyżury nauczycieli na przerwach -19 % 

b. rozmowy indywidualne z wychowawcą – 42 % 

c. rozmowy indywidualne z dyrektorem – 11 % 

d. rozmowy indywidualne z pedagogiem – 8 % 

e. lekcje wychowawcze – 79 % 

f. lekcje z pedagogiem – 20% 

g. spotkania z policją – 20% 

h. inne (jakie?)…………………………………………………………………… 

 

17. Jakie są sposoby reagowania nauczycieli na niewłaściwe zachowania uczniów?  

a. upomnienie ustne – 94 % 

b. upomnienie (uwaga) pisemna – 36 % 

c. rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem – 42 % 

d. rozmowa z rodzicami – 43 % 

e. ocena z zachowania – 38 % 

f. inne (jakie?)………………………………………………………………… 

 

18.  Czy podejmowane przez nauczycieli działania są skuteczne? 

a. tak – 62 % 

b. nie – 38 % 

 

 



III. WYNIKI ANKIETY DLA RODZICÓW 

1. Czy wiedzą  Państwo, jakich zachowań  od ucznia oczekuje się w szkole?  
a. tak – 100% 

b. nie  

 

2. W jaki sposób uczniowie zapoznawani są z normami społecznymi 

obowiązującymi w szkole?  
a. zapoznanie ze Statutem Szkoły – 66% 

b. realizacja programu wychowawczego – 28% 

c. lekcje wychowawcze – 90% 

d. lekcje z pedagogiem – 14% 

 

3. Czy  Państwa  zdaniem  w szkole są respektowane normy społeczne?  
a. tak – 100% 

b. nie  

 

4. Których z podanych norm społecznych uczniowie przestrzegają  w szkole? 
a. dbanie o wspólne dobro – 52% 

b. szacunek dla innych – 90% 

c. kultura osobista i higiena – 80% 

d. wystrzeganie się agresywnych zachowań (wulgaryzmów, bicia, wyśmiewania) 

– 61%  

e. pomoc słabszym, osamotnionym, młodszym – 33% 

f. dbanie o bezpieczeństwo – 28% 

 

5. Jakie  normy społeczne  obowiązują w Państwa domu? 
a. szacunek wobec innych członków rodziny  

b. kultura osobista  

c. wypełnianie domowych obowiązków  

d. lojalność 

e. szczerość  

f. odpowiedzialność za powierzane zadania  

g. troska o wspólne dobro 

 

6. Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie?  
a. tak – 100% 

b. nie  

 

7. Jaki jest stopień  poczucia bezpieczeństwa? 
(6  oznacza najwyższe poczucie bezpieczeństwa, a 1 –  poczucie zagrożenia ) 

 

                                                                 1   2   3   4   5   6. 

4 – 15% 

5 – 33% 

6 – 52% 

 



 

 

8. Jeżeli w pytaniu 7 nie wybrali Państwo 6, proszę zaznaczyć, z powodu jakich 

zachowań uczniowie najczęściej nie czuja się w szkole bezpiecznie? 
a. przezywanie  

b. wyśmiewanie 

c. obgadywanie – 28% 

d. obrażanie/ośmieszanie – 14% 

e. izolowanie w grupie/klasie – 28% 

f. grożenie/zastraszanie  

g. okradanie, niszczenie własności 

h. rozpowszechnianie plotek i oszczerstw (również przez smsy i Internet) – 38 % 

i. inne (jakie?)………………………………………………………………… 

 

9. Czy  uczniowie znają swoje prawa?  
a. tak – 95% 

b. nie – 5% 

 

10. Czy w szkole analizuje się zachowania uczniów?  
a. tak – 85% 

b. nie – 15% 

 

11. W jaki sposób nauczyciele dowiadują się o nieprzestrzeganiu przez uczniów 

norm społecznych? 
a. ankiety  

b. rozmowy z uczniami – 61% 

c. rozmowy uczniów z dyrektorem – 9% 

d. omawianie i analizowanie negatywnych zachowań – 33% 

e. analizowanie uwag uczniów – 38% 

f. obserwacja uczniów na lekcjach i podczas przerw – 61% 

 

12. Czy nauczyciele podejmują działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń? 
a. tak – 91% 

b. nie – 9% 

 

13. Które działania szkoły sprzyjają przestrzeganiu norm społecznych?  
a. dyżury nauczycieli na przerwach – 47% 

b. rozmowy indywidualne z wychowawcą – 57% 

c. rozmowy indywidualne z dyrektorem – 21% 

d. rozmowy indywidualne z pedagogiem – 23% 

e. lekcje wychowawcze – 85% 

f. lekcje z pedagogiem – 28% 

g. spotkania z policją – 14% 

 

14. Jakie są sposoby reagowania nauczycieli na niewłaściwe zachowania uczniów?  
a. upomnienie ustne – 85% 

b. upomnienie (uwaga) pisemna – 52% 

c. rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem – 28% 

d. rozmowa z rodzicami – 85% 

e. ocena z zachowania – 47% 



15. Czy podejmowane przez nauczycieli działania są skuteczne? 
a. tak – 85% 

b. nie  - 15% 

 

IV. ANALIZA DOKUMENTÓW SZKOLNYCH  w  kontekście realizacji wymagania 

obejmującego kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 

Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych uwidocznione jest i jednoznacznie 

wyrażone we wszystkich najważniejszych dokumentach szkolnych  regulujących 

funkcjonowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Brzozowie (Statut Szkoły, Program 

Wychowawczo - Profilaktyczny ) 

 cele i zadania Szkoły to, poza oczywiście fundamentalnymi – edukacyjnymi, przede 

wszystkim właśnie te obejmujące aspekty kształtujące właściwe postawy 

uczniowskie, które skutkować mają odpowiednimi postawami obywatelskimi w życiu 

społecznym oraz  w życiu dorosłym. Wiele zapisów dosłownie dotyczy zagadnienia 

kształtowania postaw i respektowania norm społecznych 

 Statut Szkoły wyraźnie zaznacza, że w kształtowaniu postaw społecznych szczególną 

uwagę Szkoła zwraca na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

predyspozycje uczniów 

 Zapisy Programu Wychowawczo - Profilaktycznego dotyczące kształtowania postaw 

i respektowania norm społecznych obejmują: 

 kształtowanie właściwych postaw etycznych i patriotycznych 

  promowanie pozytywnych wzorców postaw i zachowań w szkole 

  kształtowanie postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi indywidualnemu i 

społecznemu 

 kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i 

kultury własnego i innych narodów. 

 kształtowanie postawy odpowiedzialności za wykonywaną pracę i własną 

naukę 

 kształtowanie umiejętności poprawnej komunikacji interpersonalnej. 

 podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji szkoły 

  kontynuowanie ścisłej współpracy z rodzicami w sprawach dotyczących 

organizacji pracy szkoły, dydaktyki, wychowania i profilaktyki 

  propagowanie wolontariatu.. 

 Program Wychowawczo – Profilaktyczny  jednoznacznie wpisuje się w poprawnie 

 i właściwie realizowaną formułę wymagania będącego przedmiotem analizy w 

niniejszym raporcie, świadczy zapis, że wychowanie w ZSO w Brzozowie  jest 

podejściem integralnym obejmującym całego człowieka: jego sferę fizyczną, 

intelektualną, społeczną oraz emocjonalną i duchową. 

 Program Wychowawczo – Profilaktyczny  wyodrębnia szczegółowo plan 

specyficznych działań wychowawczych, nastawionych na przeciwdziałanie 

zagrożeniom występującym w środowisku uczniów. Wymienia się tu rozmowy z 

uczniami na zawsze aktualne tematy związane z paleniem papierosów, piciem 



alkoholu, zdrowym odżywianiem się, rozwijaniem swoich zainteresowań, radzeniem 

sobie ze stresem, życiem seksualnym człowieka i indywidualnymi problemami. 

 Na zajęciach edukacyjnych, lekcjach wychowawczych, uroczystościach szkolnych i 

klasowych, wycieczkach szkolnych i pozaszkolnych, zajęciach rozwijających 

zainteresowania i szczególne uzdolnienia uczniów, olimpiadach, konkursach, 

zawodach, debatach, dyskusjach panelowych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi 

realizowane są  treści  i podejmowane działania  wychowawcze kształtujące 

absolwenta Szkoły 

 

V. WYWIAD Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM 

 Z rozmowy  z pedagogiem szkolnym  wynika, że uczestniczy on w rozwiązywaniu 

problemów  w kontaktach rówieśniczych, proponując kierunki właściwych zachowań. 

Zachęca uczniów do podejmowania pracy nad sobą. Ponadto z inicjatywy pedagoga 

w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie 

zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych postaw. 

 Realizacja działań pedagoga ukierunkowana jest również na integrację zespołu 

klasowego, wdrażanie uczniów do samodoskonalenia, rozwijania własnych uzdolnień 

i zainteresowań, przygotowania do życia społecznego, zdobywanie wiedzy na temat 

zdrowego stylu życia, negatywnych skutków używania środków odurzających. 

 Pedagog szkolny zwrócił uwagę na konieczność podejmowania działań w zakresie 

kształtowania umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z przemocą, 

przygotowania do życia w rodzinie oraz wdrażania do kształtowania tożsamości 

regionalnej i narodowej. 

 Pedagog udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami 

sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne poprzez 

 indywidualne rozmowy z uczniem w celu zbadania źródła problemu 

 rozmowy z rodzicami ucznia w celu zbadania sytuacji rodzinnej  

 rozmowy dyscyplinujące z uczniem  

 rozmowy dyscyplinujące z uczniem w obecności wychowawcy 

 Pedagog udziela także konsultacji rodzicom. W większości dotyczą one: problemów 

szkolnych dzieci (oceny, frekwencja),  problemów zdrowotnych (zaburzenia 

odżywienia, depresja). 

 

 

 

 

 



V. WNIOSKI Z BADAŃ  w postaci mocnych i słabych stron szkoły 

MOCNE STRONY:  

1. Szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne ,które są 

dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska 

2. Działania szkoły zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne,  

a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na 

wzajemnym  szacunku  i zaufaniu 

3. Zasady postępowania i współżycia w szkole są uzgodnione i przestrzegane 

przez uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców 

4. W szkole, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane 

działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie 

zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność 

oraz, w razie potrzeb, modyfikuje. 

5. Uczniowie zazwyczaj respektują normy społeczne. Dużo częściej przejawiają 

pozytywne niż negatywne formy zachowań. Nauczyciele i pozostali 

pracownicy szkoły zawsze respektują normy społeczne.  

6. Większość uczniów zna normy społeczne, wszyscy znają prawa ucznia, 

większość zna obowiązki ucznia. Wszyscy nauczyciele informują uczniów  

o ich prawach i obowiązkach, zapoznają dzieci z regulaminami szkolnymi  

i zasadami zachowania się w szkole. 

7. Szkoła kształtuje prawidłowe postawy społeczne wzmacniając pozytywne 

zachowania i reagując na zachowania negatywne. Nauczyciele podejmują 

działania wychowawcze i profilaktyczne w celu poprawy bezpieczeństwa  

i zachowania uczniów. Uczniowie objęci są w szkole pomocą pedagogiczno-

psychologiczną. 

8. Szkoła posiada dokumenty wewnętrzne regulujące system zachowań i norm 

społecznych, z którymi zapoznawani są uczniowie i rodzice. 

9. Szkoła zapewnia dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki do nauki. 

Podejmowane są starania mające na celu wyeliminowanie negatywnych 

zachowań uczniów. 

10. Rodzice i szkoła współpracują w kwestii przestrzegania norm i zapewnienia 

bezpieczeństwa dzieciom. Rodzice znają dokumenty szkolne regulujące 

system zachowań i norm społecznych. 

 

SŁABE STRONY: 

1. Pomimo prowadzonych działań wychowawczych zdarzają się wśród uczniów 

zachowania niewłaściwe, naruszające normy społeczne.  

2. Najczęściej występujące problemy, które wpływają na łamanie norm 

społecznych to: wyśmiewanie, obgadywanie, rozpowszechnianie plotek, 

oszczerstw bardzo często przez Internet ( zjawisko heitu w Internecie)  

3. Pogarszająca się frekwencja  i  lekceważenie obowiązku obecności na 

zajęciach przez niektórych uczniów, jest  zdaniem nauczycieli, jednym z 

poważniejszych  problemów szkoły 

4. Narastającym  problemem w szkole jest również niestosowne zachowanie 

uczniów podczas uroczystości szkolnych i organizowanych prelekcji i 

wykładów . 



REKOMENDACJE 

Podsumowując ewaluację wewnętrzną, zaleca się następujące działania 

do wdrożenia w nowym roku szkolnym:  

 

1. Należy wzmacniać obowiązujące w szkole normy społeczne, a w szczególności:  

dbanie o bezpieczeństwo, pomoc słabszym,  wystrzeganie się agresywnych 

zachowań  i dążenie do zdobywania wiedzy.  

 

2. Należy wzmóc działania wychowawcze, które przyczynią się do zmniejszenia ilości 

takich zachowań jak: obgadywanie, przezywanie, wyśmiewanie oraz 

rozpowszechnianie plotek i oszczerstw (również przez sms-y i Internet), obrażanie i 

ośmieszanie. 

 

3. Należy informować o odpowiedzialności prawnej za rozpowszechnianie oszczerstw  

w internecie oraz uczulać na kwestie związane z poszanowaniem  prawa do 

zachowania prywatności w internecie 

 

4. Należy dołożyć więcej starań, aby rodzice i uczniowie poczuli, że mają duży wpływ 

na postawy promowane w szkole oraz realizację Programu Wychowawczo - 

Profilaktycznego Szkoły. 

 

5. Konsekwentnie reagować na złe zachowania uczniów.  

 

6. Stosować  spójne, jednolite  i konsekwentne  działania  w kwestiach 

usprawiedliwiania nieobecności i oceniania zachowania 

 

7. W związku z ujawnionymi w szkole przypadkami uczniów ze zdiagnozowanymi 

problemami psychicznymi należy skupić się na rozwijaniu różnorodnych 

umiejętności życiowych uczniów, m.in. zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu 

problemów, umiejętności radzenia sobie ze stresem, realizacji zadań składających 

się na cele życiowe. Działania w tym zakresie muszą odwoływać się zarówno do 

pracy z uczniami, jak też do działań wspierających rodziców. 

 

8. Należy wzmocnić współpracę z rodzicami uczniów stwarzających problemy (nie 

respektowanie norm społecznych, zagrożenie bezpieczeństwa) w zakresie działań 

wychowawczych i profilaktycznych - zmobilizować ich do częstych kontaktów ze 

szkołą. 

 

9. Zapoznać społeczność szkolną (uczniów, rodziców, pracowników szkoły) z 

wynikami raportu oraz przedstawić i omówić pełny zakres podejmowanych przez 

szkołę działań służących poprawie atmosfery i bezpieczeństwa i ochrony dzieci: - 

podczas godzin wychowawczych zapoznać uczniów z wynikami raportu 

 



10. Kontrolować i egzekwować pożądane zachowania wśród uczniów: - przypomnieć 

obowiązujące kryteria ocen z zachowania, statut szkoły - każdorazowo informować  

wychowawców o nieodpowiednim zachowaniu uczniów 

 

 


