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CZĘŚĆ I 

DIAGNOZA EFEKTYWNOŚCI POMOCY                        

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE   

I. PRZEBIEG EWALUACJI 
 

Raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej 

nr 48 w Szczecinie w roku szkolnym 2017/2018. Dotyczy wymagania 5 – Szkoła lub 

placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 

(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r.              

w sprawie wymagań wobec szkół i placówek).  W trakcie ewaluacji prowadzący ją 

członkowie zespołu zbierali informacje z różnych źródeł – od pedagogów, nauczycieli, przy 

wykorzystaniu różnych metod badawczych takich jak: obserwacja, ankiety, analiza 

dokumentów. 

Kryteria ewaluacji: 

1. Zgodność działań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej z przepisami prawa. 

2. Znajomość zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

3. Powszechność i rzetelność wiedzy na temat udzielanej przez szkołę pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

4. Dostępność uczniów do różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

5. Trafność udzielanej w szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej do zaleceń 

zawartych w orzeczeniach poradni oraz potrzeb i możliwości uczniów.  

6. Skuteczność podejmowanych w szkole działań z zakresu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

II. CELE EWALUACJI I PYTANIA KLUCZOWE 

CELE EWALUACJI:  

Pozyskanie informacji, czy w szkole rozpoznaje się potrzeby i możliwości 

psychofizyczne uczniów oraz organizuje się różnorodne formy pomocy uczniowi. 

Zebranie danych na temat działań szkoły służących wspomaganiu rozwoju uczniów                   

w zależności od ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych. 

PYTANIA KLUCZOWE: 

1. Czy nauczyciele znają nowe zasady organizacji i świadczenia pomocy  

psychologiczno – pedagogicznej określone w przepisach i wewnątrzszkolnej 

procedurze?     
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2. Czy w ocenie nauczycieli wszyscy uczniowie otrzymali wsparcie w szkole? 

3. Jakie formy pomocy są wykorzystywane w pracy uczniami mającymi trudności                

w nauce, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnością, 

niedostosowaniem społecznym? 

4. Jaka jest wiedza i umiejętności nauczycieli w zakresie indywidualizacji nauczania,  

dostosowywania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb i możliwości 

uczniów, metodyki pracy z uczniami z dysfunkcjami? 

5. Czy wychowawcy klas właściwie realizują obowiązki w zakresie informowania 

nauczycieli o potrzebach swoich wychowanków, skutecznie integrują zespół uczących 

nauczycieli w procesie wspierania uczniów, zwołują zespoły wychowawcze celem 

opracowania zasad pracy z uczniem objętym pomocą psychologiczno – pedagogiczną? 

6. Jakich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, mimo zalecanych w opiniach 

lub orzeczeniach, nie można było zorganizować w szkole? 

7. Czy organizowane formy doskonalenia nauczycieli w zakresie pracy z uczniem                          

z dysfunkcjami są użyteczne i pomocne w pracy nauczycieli? 

8. Czy w ocenie nauczycieli pomoc  psychologiczno – pedagogiczna jest efektywna? 

9. Z jakimi trudnościami spotkali się nauczyciele w procesie organizacji i świadczenia 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej? 

III. WYNIKI EWALUACJI 

A. ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO NAUCZYCIELI 
 

W marcu 2018 r. wśród nauczycieli została przeprowadzona ankieta służąca 

pozyskaniu informacji, czy w szkole rozpoznaje się potrzeby i możliwości psychofizyczne 

uczniów oraz organizuje się różnorodne formy pomocy uczniowi. (zał. 1). W badaniach 

uczestniczyło 34 osób, co stanowi 81% nauczycieli „oceniających” SP 48. 

 
1. Czy zna Pani/Pan nowe zasady 

organizacji i świadczenia 

pomocy  psychologiczno – 

pedagogicznej określone              

w przepisach                                         

i wewnątrzszkolnej 

procedurze?      

 

Ankietowani nauczyciele twierdzą, że znają nowe zasady organizacji i świadczenia 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej – 59% odpowiada „tak”, 38% „raczej tak”.      

Jeden nauczyciel przyznaje, że tych zasad nie zna. 
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2. Czy diagnozuje Pani/Pan możliwości 

edukacyjne swoich uczniów?  

 

 

 

 

 

91% respondentów diagnozuje możliwości edukacyjne swoich uczniów, natomiast troje 

nauczycieli (9%) tego nie robi.  

3. Czy w Pani/Pana klasie/klasach 

są uczniowie z opinią poradni PP? 

 

 

 

 

 

Badani nauczyciele w większości mają w swoich klasach uczniów z opinią PPP – 

„tak” odpowiada 94% badanych, tylko dwoje takich uczniów nie uczy (6%). 

4. Jakie formy pomocy są wykorzystywane w pracy uczniami mającymi trudności                       

w nauce, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnością, 

niedostosowaniem społecznym? 
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Najczęściej wykorzystywaną formą pomocy w pracy uczniami mającymi trudności                       

w nauce, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnością, 

niedostosowaniem społecznym są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 97%. 74% 

ankietowanych wskazuje również zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 71% zajęcia 

logopedyczne oraz 56% zajęcia rozwijając kompetencje społeczne (socjoterapia).  

5. Jakich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, mimo zalecanych  w opiniach, 

nie można było zorganizować w szkole?  

18% ankietowanych nauczycieli odpowiada, że nie można w naszej szkole zorganizować 

zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, natomiast dla 

12% brakuje zajęć z psychologiem. Według zdecydowanej większości badanych inne formy 

pomocy są organizowane. 

 

6. Czy wg Pani/Pana wszyscy 

potrzebujący pomocy uczniowie 

otrzymali wsparcie w szkole? 

                   

 

 

 

 

 

Ankietowani nauczyciele w większości uważają, że potrzebujący pomocy uczniowie 

otrzymali wsparcie w naszej szkole, „tak” lub „raczej tak” odpowiada 91% badanych. 

Troje nauczycieli udzieliło negatywnej odpowiedzi. 

 



EWALUACJA WEWNĘTRZNA * ROK SZKOLNY 2017/2018 * SP 48 W SZCZECINIE 
 

7 
 

1; 3% 

26; 76% 

6; 18% 
1; 3% 

tak

raczej tak

raczej nie

nie

7. Czy w Pani/Pana ocenie pomoc  

psychologiczno – pedagogiczna jest 

efektywna? 

 

 

 

 

 

Jeżeli „nie” lub „raczej nie”, to jakie są tego przyczyny? 

 brak sal (2), zbyt mała liczba godzin (2), zbyt duża ilość dzieci (2), brak psychologa (1), 

brak specjalistów (1) 

 Środowisko szkolne i organizacja szkoły nie sprzyja stabilnemu i spokojnemu rozwojowi 

młodego człowieka. Na taki stan wpływają następujące aspekty: udzielająca się 

wszystkim atmosfera ciągłego pośpiechu; zarzucanie uczniów informacjami (np. podczas 

lekcji pracownicy szkoły i nauczyciele wchodzą z licznymi ogłoszeniami i zapytaniami to 

przerywa tok myślenia wprowadza zamieszanie, a liczba takich sytuacji wzrasta); brak 

miejsca na korytarzach nie pozwala na spokojny wypoczynek, wąskie przejścia np.                       

w piwnicy powodują, że dzieci popychają się i denerwują; zezwolenie na nachalną 

ingerencję rodziców w działania nauczyciela powoduje utratę autorytetu przez 

nauczyciela, ale co gorsze, powoduje utratę oparcia dla ucznia, który potrzebuje osoby 

silnej i stabilnej, która zna się na organizacji szkoły i może mu pomóc w środowisku 

szkolnym; sprzeczne informacje podawane uczniom nie budują silnych i stabilnych 

wartości, na których mógłby się wspierać, nie buduje to również respektu dla norm 

narzuconych przez organizację, a w dalszej perspektywie przez państwo czy 

społeczeństwo (np. wszędzie w szkole wiszą zakazy korzystania z komórek, taki też jest 

zapis w statucie szkoły, a uczniowie ewidentnie korzystają z tych urządzeń); nastawienie 

na konkurencję zamiast na współpracę (ciągłe konkursy i testowanie); źle rozumiana 

pomoc psychologiczna, a zwłaszcza ingerencja rodziców i władz szkoły powoduje,                   

że uczeń nie zostaje ukarany za swoje złe zachowanie co rodzi w klasie ogólną 

demoralizację – silni uczniowie próbują swoich sił i przekraczają granice widząc na 

przykładzie kolegi, że nie dostaną za to kary, natomiast słabsi boją się coraz bardziej, że 

zostaną skrzywdzeni i nikt im nie pomoże (najbardziej drastyczny przykład w tej kwestii 

to pobicie Macieja W. przez Antoniego Z. w ubiegłym roku). W takim środowisku rodzi 

się niepokój, poczucie nienadążania za umykającymi informacjami, przeciążenie 

bodźcami, a w konsekwencji lęk i strach. Pomoc nauczyciela jest tu tylko kroplą w morzu. 

Większość badanych uważa, że pomoc  psychologiczno – pedagogiczna jest efektywna – 

76% udzieliło odpowiedzi „raczej tak”, tylko jedna osoba twierdzi, że „tak”. Jeden                       

z badanych nauczycieli udzielił szerszej odpowiedzi, która zamieszczona jest powyżej. 
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8. Czy w Pani/Pana ocenie wychowawcy klas właściwie realizują obowiązki w zakresie 

informowania nauczycieli o potrzebach swoich wychowanków, skutecznie integrują 

zespół uczących nauczycieli w procesie wspierania uczniów, zwołują zespoły celem 

opracowania zasad pracy z uczniem objętym pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną? 

 

 

 

 

 

 

Zdecydowana większość badanych nauczycieli twierdzi, że wychowawcy klas właściwie 

realizują obowiązki w zakresie informowania nauczycieli o potrzebach swoich 

wychowanków, skutecznie integrują zespół uczących nauczycieli w procesie wspierania 

uczniów, zwołują zespoły celem opracowania zasad pracy z uczniem objętym pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną odpowiedzi „tak” udzieliło 32% ankietowanych, zaś 

odpowiedzi „raczej tak” 53%. Pięciu nauczycieli ma odmienne zdanie, co stanowi 15% 

respondentów. 

9. Czy respektuje Pani/Pan zalecenia 

opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej? 

  

 

 

Wszyscy ankietowani nauczyciele (100%) respektują zalecenia opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej. 

10. Czy stosuje Pani/Pan 

indywidualizację przy ocenianiu                  

i zadawaniu pracy domowej? 

  

 

 

Wszyscy ankietowani nauczyciele (100%) stosują indywidualizację przy ocenianiu                     

i zadawaniu pracy domowej. 
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11. Jakie działanie motywujące, uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego 

uczniów, podejmuje Pani/Pan najczęściej ? 

Inne: mobilizowanie do kontaktu z książką; stwarzanie sytuacji do realizacji potrzeby ruchu; 

ocenianie wkładu pracy w doskonalenie umiejętności fizycznych. 

Badani nauczyciele najczęściej wskazują na stosowanie pochwały oraz umożliwienie 

poprawy oceny – 91%. Wysoko notowane jest również stosowanie oceny za udział                     

w konkursach 85% oraz ocenianie za zaangażowanie 82%. Wśród działań motywujących 

najrzadziej stosowane jest przez respondentów różnicowanie poziomu trudności zadań 

domowych 53%.  

12. Jaka jest Pani/Pana wiedza i umiejętności w zakresie indywidualizacji nauczania,  

dostosowywania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb i możliwości 

uczniów, metodyki pracy z uczniami z dysfunkcjami? 
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Według ankietowanych nauczycieli ich wiedza i umiejętności w zakresie 

indywidualizacji nauczania,  dostosowywania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb 

i możliwości uczniów, metodyki pracy z uczniami z dysfunkcjami stoi na wysokim poziomie 

– 20% uważa, że jest „bardzo dobra”, 72% że „dobra”, a 6% „wystarczająca”.                

Jedna osoba przyznaje się do niewiedzy w tym zakresie. 

13. Czy została Pani/Pan 

przeszkolona/y w zakresie 

pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej? 

 

 

 

 

 

 

  94% ankietowanych nauczycieli przyznaje, że została przeszkolona w zakresie 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Dwoje badanych (6%) twierdzi, że nie została 

przeszkolona w tym temacie. 

 

14. Czy wg Pani/Pana organizowane 

formy doskonalenia nauczycieli                      

w zakresie pracy z uczniem                                 

z dysfunkcjami są użyteczne i pomocne 

w pracy nauczycieli? 

 

 

 

 

59% respondentów na pytanie o użyteczność organizowanych form doskonalenia 

nauczycieli w zakresie pracy z uczniem z dysfunkcjami odpowiada, że „raczej tak”,                

26% że „tak”. Pięcioro badanych twierdzi natomiast, że nie są one pomocne i udzieliło 

odpowiedzi „nie” 15%.  

15. Z jakimi trudnościami spotkali się Państwo w procesie organizacji i świadczenia 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej?  

 

Brak współpracy z rodzicami (nie wypełnianie zaleceń, brak zaangażowania, zajęcia 

są formą dyskryminacji, brak zgody na badania w PPP) – 7 

Nieodpowiednie godziny zajęć dla wszystkich uczniów – 5 
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Brak sal do przeprowadzania zajęć terapeutycznych, warunki lokalowe (brak 

miejsca na odpowiednie środki dydaktyczne) – 4 

Niechęć uczniów (traktują zajęcia jako zło konieczne) – 1  

Brak sali do przeprowadzania rozmów z rodzicami – 1  

Brak zajęć rozwijających umiejętności społeczne dla uczniów z ADHD – 1  

Praca z uczniami obcokrajowcami na lekcjach j. polskiego – 1  

Zbyt mała liczba godzin na realizację pomocy – 1  

• Uczniowie nieobjęci pomocą pp zarzucali nauczycielowi 

niesprawiedliwość w ocenianiu,  

• Uczniowie obserwujący działania ucznia np. z ADHD mają poczucie, że 

ich kolega nie poniósł należytej kary za swoje zachowanie, 

• Uczeń i rodzice ucznia usprawiedliwiają wszelkie naganne zachowania 

jego zaburzeniami np. ADHD i za zachowanie dziecka winią 

niedostosowanie przez nauczyciela odpowiedniej pomocy pp, 

• Uczeń i rodzice ucznia wymuszają na nauczycielu określone metody pracy 

powołując się na potrzebę pp, 

• Uczniowie mający pewne zaburzenia uważają, że im wszystko wolno. 

 

B. ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE UCZNIOM POMOCY 

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE W ROKU 

SZKOLNYM 2017/2018 

W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizowana jest w oparciu o zawarte 

w Statucie Szkoły zapisy, które jednocześnie są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa oświatowego. Polega ona na rozpoznawaniu i zaspokajaniu  

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz rozpoznawaniu ich 

indywidualnych możliwości psychofizycznych. Pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy, pedagog, terapeuci pedagogiczni, logopedzi   

(w roku szkolnym 2016/2017, 2017/18 terapią logopedyczną poradni PP zostali objęci 

uczniowie klas pierwszych) oraz psycholog z poradni PP (również objęcie terapią uczniów 

klas pierwszych).  

W szkole funkcjonuje SYSTEM ZAPEWNIENIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- 

PEDAGOGICZNEJ (zał. 2). Powołany jest Zespół odpowiedzialny za opracowanie, 

wdrożenie i realizację działań związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, w którego skład wchodzą wicedyrektor szkoły, pedagog, terapeuci 

pedagogiczni, logopeda, socjoterapeuta, pedagodzy specjalni oraz nauczyciel języka 

polskiego dla obcokrajowców.      

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizowana jest dla uczniów:  

 posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,  w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 
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 posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia;  

 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia 

 nieposiadającego orzeczenia lub opinii, ale dla których  na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości  

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa             

w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –  

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest 

zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej 

pracy z uczniem.  

W szkole funkcjonują zespoły nauczycielskie ds. pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, w skład których wchodzą wychowawca klasy oraz wszyscy uczący 

nauczyciele w oddziale. Zebrania zespołu mają na celu skoordynowanie działań w pracy                               

z uczniem, zasięgnięcie opinii nauczycieli, wypracowanie wspólnych zasad postępowania 

wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb                   

i możliwości ucznia. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych  

z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim 

wychowankom. Również do zadań wychowawcy klasy należy prowadzenie niezbędnej 

dokumentacji związanej z organizacją pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom 

swojej klasy. 

Wykaz uczniów wymagających objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną                        

w I semestrze roku szkolnego 2017/2018. 

lp klasa Rodzaj udzielonej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

( zajęcia specjalistyczne) 

Ilość osób objętych pomocą 

1.  1a  Zajęcia korekcyjno kompensacyjne 

 Zajęcia wyrównawcze  

 Zajęcia logopedyczne 

 Zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne- 2 osoby 

 Zajęcia wyrównawcze -5 osób 

Liczba osób objętych  1 formą pomocy – 

7 osób  

2.  1b  Zajęcia wyrównawcze 

 Zajęcia logopedyczne 

 Zajęcia wyrównawcze 5 osób 

Liczba osób objętych  1 formą pomocy – 
5 osób 

3.  1c  Zajęcia korekcyjno kompensacyjne 

 Zajęcia socjoterapeutyczne 

 Zajęcia wyrównawcze 

 Zajęcia logopedyczne 

 Zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne- 1  osoba 

 Zajęcia wyrównawcze -7 osób 

 Zajęcia socjoterapeutyczne -1 

osoba 

Liczba osób objętych  1 formą pomocy – 

7 osób  

Liczba osób objętych 2 formami pomocy 
– 1 osoba 
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4.  2a  Zajęcia korekcyjno kompensacyjne 

 Zajęcia socjoterapeutyczne 

 Zajęcia wyrównawcze 

 Zajęcia logopedyczne 

 Zajęcia z języka polskiego dla 

obcokrajowców  

 Zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne- 6 osób 

 Zajęcia wyrównawcze -10 osób 

 Zajęcia socjoterapeutyczne -4 

osoby 

 zajęcia logopedyczne- 8 osób 

 Zajęcia z języka polskiego dla 

obcokrajowców-1 osoba 

Liczba osób objętych  1 formą pomocy – 

8 osób 

Liczba osób objętych 2 formami pomocy 
– 3 osoby 

Liczba osób objętych 3 formami pomocy 
– 5 osoby 

5.  2b  Zajęcia wyrównawcze 

 Zajęcia logopedyczne  

 Zajęcia wyrównawcze -9 osób 

 zajęcia logopedyczne- 5osób  

Liczba osób objętych  1 formą pomocy – 

10 osób 

Liczba osób objętych 2 formami pomocy 
– 2 osoby 

6.  3a  Zajęcia korekcyjno kompensacyjne 

 Zajęcia socjoterapeutyczne 

 Zajęcia wyrównawcze 

 Zajęcia logopedyczne 

 

 Zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne- 2 osoby 

 Zajęcia wyrównawcze -3 osoby 

 Zajęcia socjoterapeutyczne -2 

osoby 

 zajęcia logopedyczne- 4 osoby 

Liczba osób objętych  1 formą pomocy – 

5 osób 

Liczba osób objętych 2 formami pomocy 
– 3 osoby 

7.  3b  Zajęcia korekcyjno kompensacyjne 

 Zajęcia wyrównawcze 

 Zajęcia logopedyczne 

 

 Zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne- 2 osoby 

 Zajęcia wyrównawcze -5 osób 

 zajęcia logopedyczne- 3 osoby 

Liczba osób objętych  1 formą pomocy – 

6 osób 

Liczba osób objętych 2 formami pomocy 
– 2 osoby 

8.  3c  Zajęcia korekcyjno kompensacyjne 

 Zajęcia wyrównawcze 

 Zajęcia logopedyczne 

  

 Zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne- 4 osoby 

 Zajęcia wyrównawcze -4  osoby 

 zajęcia logopedyczne- 3 osoby 

Liczba osób objętych  1 formą pomocy – 

7 osób 

Liczba osób objętych 2 formami pomocy 
– 2 osoby 

9.  3d  Zajęcia korekcyjno kompensacyjne 

 Zajęcia wyrównawcze 

 Zajęcia logopedyczne 

 

 Zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne- 1 osoba 

 Zajęcia wyrównawcze -6  osób 

 zajęcia logopedyczne- 2 osoby 

Liczba osób objętych  1 formą pomocy – 

6 osób 

Liczba osób objętych 3 formami pomocy 
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– 1 osoba 

10.  3e  Zajęcia korekcyjno kompensacyjne 

 Zajęcia wyrównawcze 

 Zajęcia logopedyczne 

 Zajęcia socjoterapeutyczne 

 Zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne- 2 osoby 

 Zajęcia wyrównawcze -6  osób 

 zajęcia logopedyczne- 2 osoby 

 zajęcia socjoterapeutyczne-2 osoby  

Liczba osób objętych  1 formą pomocy – 

5 osób 

Liczba osób objętych 2 formami pomocy 
– 4 osoby 

11.  3f  Zajęcia korekcyjno kompensacyjne 

 Zajęcia wyrównawcze 

 Zajęcia logopedyczne 

 Zajęcia socjoterapeutyczne 

 Zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne- 2 osoby 

 Zajęcia wyrównawcze -5 osób 

 zajęcia logopedyczne- 2 osoby 

 zajęcia socjoterapeutyczne-1 /4 

osoba  

Liczba osób objętych  1 formą pomocy – 

5 /7osób 

Liczba osób objętych 2 formami pomocy 
– 1/2 osoba 

Liczba osób objętych 3 formami pomocy 
– 1 osoba 

12.  3g  Zajęcia korekcyjno kompensacyjne 

 Zajęcia wyrównawcze 

 Zajęcia logopedyczne 

 Zajęcia z języka polskiego dla 

obcokrajowców 

 Zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne- 2 osoby 

 Zajęcia wyrównawcze -5 osób 

 zajęcia logopedyczne- 4 osoby 

 Zajęcia z języka polskiego dla 

obcokrajowców-1 osoba 

Liczba osób objętych  1 formą pomocy – 

8 osób   

Liczba osób objętych 2 formami pomocy 
– 2 osoby 

13.  4b  Zajęcia wyrównawcze 

 Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 

 Zajęcia socjoterapeutyczne 

 Zajęcia wyrównawcze  8  osób 

 Zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne-3  osoby  

 Zajęcia socjoterapeutyczne- 1 

osoba 

Liczba osób objętych  1 formą pomocy – 
4 osób 

Liczba osób objętych  2 formami 

pomocy- 1 osoba 

Liczba osób objętych  3 formami 

pomocy- 2 osoby  

14.  4c  Zajęcia korekcyjno kompensacyjne 

 Zajęcia socjoterapeutyczne 

 Zajęcia wyrównawcze 

 

 Zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne- 4  osoby 

 Zajęcia wyrównawcze -3 osoby 

 Zajęcia socjoterapeutyczne -1 

osoba 

Liczba osób objętych  1 formą pomocy – 

4 osoby  

Liczba osób objętych 2 formami pomocy 
– 2 osoby 
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15.  4d  Zajęcia korekcyjno kompensacyjne 

 

 Zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne- 2  osoby 

Liczba osób objętych  1 formą pomocy – 

2 osoby 

16.  4e  Zajęcia wyrównawcze 

 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

 Zajęcia socjoterapeutyczne 

 Zajęcia rewalidacyjne 

 Zajęcia wyrównawcze -11 osób 

 zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne – 6 osób  

 zajęcia socjoterapeutyczne- 1 

osoba 

 zajęcia rewalidacyjne- 1 osoba 

Liczba osób objętych  1 formą pomocy – 

2 osoby 

Liczba osób objętych 2 formami pomocy 
– 3 osoby 

Liczba osób objętych 3 formami pomocy 
– 1 osoba 

Liczba osób objętych 4 formami pomocy 
– 2 osoby 

17.  5a  Zajęcia korekcyjno kompensacyjne 

 Zajęcia socjoterapeutyczne 

 

 Zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne- 3 osoby 

 Zajęcia socjoterapeutyczne -1  

osoba 

Liczba osób objętych  1 formą pomocy – 

2 osoby 

Liczba osób objętych 2 formami pomocy 
– 1 osoba 

18.  5b  Zajęcia korekcyjno kompensacyjne 

 Zajęcia wyrównawcze 

 Zajęcia rozwijające kompetencje 

językowe dla obcokrajowców  

 Zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne-  3 osoby 

 Zajęcia wyrównawcze -4  osoby  

 Zajęcia rozwijające kompetencje 

językowe dla obcokrajowców - 1 

osoba 

Liczba osób objętych  1 formą pomocy – 

6 osób 

Liczba osób objętych 2 formami pomocy 
– 1 osoba 

19.  5c  Zajęcia korekcyjno kompensacyjne 

 Zajęcia wyrównawcze 

 Zajęcia logopedyczne 

 

 Zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne- 4 osoby 

 Zajęcia wyrównawcze -8  osób 

 zajęcia logopedyczne- 1 osoba 

 zajęcia socjoterapeutyczne - 1 

osoba 

Liczba osób objętych  1 formą pomocy – 

3 osoby 

Liczba osób objętych 2 formami pomocy 
– 4 osoby 

Liczba osób objętych 3  formami pomocy 
– 1 osoba 

20.  5e  Zajęcia korekcyjno kompensacyjne 

 Zajęcia wyrównawcze 

 

 Zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne- 3  osoby 

 Zajęcia wyrównawcze -3  osoby 
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Liczba osób objętych  1 formą pomocy – 

4 osoby 

Liczba osób objętych 2 formami pomocy 
– 1 osoba 

21.  6a  Zajęcia korekcyjno kompensacyjne 

 

 Zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne- 3  osoby 

Liczba osób objętych  1 formą pomocy – 

3 osoby 

22.  6b   Zajęcia korekcyjno kompensacyjne 

 Zajęcia wyrównawcze 

 Zajęcia socjoterapeutyczne 

 Zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne- 2 osoby 

 Zajęcia wyrównawcze -7 osób 

 zajęcia socjoterapeutyczne-1   

Liczba osób objętych  1 formą pomocy –

8 osób 

23.  6c 

 

 

 Zajęcia korekcyjno kompensacyjne 

 Zajęcia z języka polskiego dla 

obcokrajowców 

 Zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne- 2  osoby 

 Zajęcia z języka polskiego dla 

obcokrajowców-1 osoba 

Liczba osób objętych  1 formą pomocy – 

3 osoby  

24.  6d   Zajęcia korekcyjno kompensacyjne 

 Zajęcia socjoterapeutyczne 

 Zajęcia rewalidacyjne 

 Zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne- 2  osoby 

 Zajęcia socjoterapeutyczne – 2 

osoby  

 Zajęcia logopedyczne- 1 osoba 

 Zajęcia rewalidacyjne- 1 osoba 

Liczba osób objętych  1 formą pomocy – 

3 osoby  

Liczba osób objętych  3  formami  

pomocy – 1osoba  

25.  6e  Zajęcia korekcyjno kompensacyjne 

 Zajęcia socjoterapeutyczne 

 Zajęcia wyrównawcze  

 Zajęcia rewalidacyjne 

 Zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne- 2  osoby 

 Zajęcia socjoterapeutyczne – 1  

osoba 

 Zajęcia wyrównawcze – 5  osób 

 Zajęcia rewalidacyjne- 1 osoba 

Liczba osób objętych  1 formą pomocy – 

3 osoby  

Liczba osób objętych  2  formami  

pomocy – 1  osoba  

Liczba osób objętych 4  formami  

pomocy – 1  osoba  
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IV. WNIOSKI I REKOMENDACJE 

Wnioski:  

 Realizowane są zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, dotyczące 

udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi.  

 Nauczycielom znane są nowe zasady organizacji i świadczenia pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, zostali przeszkoleni w tym temacie. 

 Wiedza i umiejętności nauczycieli w zakresie indywidualizacji nauczania, 

dostosowywania wymagań edukacyjnych, metodyki pracy z uczniem z dysfunkcjami jest 

na dobrym poziomie. 

 Respektowane są zalecenia opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

 Wykorzystywane są różne formy pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia korekcyjno – 

kompensacyjne oraz terapia logopedyczna. Brakuje terapii dla dzieci z zaburzeniami 

integracji sensorycznej oraz zajęć z psychologiem.  

 Stosowane są różnorodne formy indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

 Brak współpracy z niektórymi rodzicami, ich częsta niechęć i brak zaangażowania. 

 Brak możliwości odpowiedniego dostosowania godzin zajęć specjalistycznych pod plan 

uczniów ze względu na brak wolnych sal (wynajmowanie sal 02, 03, 06 w trakcie 

szczytowych godzin pracy szkoły). 

 Brak sali przeznaczonej tylko na zajęcia specjalistyczne. 

Rekomendacje: 

 Należy wypracować metody zachęcające uczniów do systematycznego oraz chętnego 

udziału w zajęciach terapeutycznych. Nie wszyscy uczniowie z opiniami poradni 

korzystają z oferowanej im pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 Stale doskonalić metody pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych. 

 W większym stopniu indywidualizować pracę z uczniem podczas zajęć oraz różnicować 

poziom trudności zadań domowych. 

 W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej poszukać lepszych sposobów 

komunikacji w relacjach nauczyciel – uczeń – rodzic, zachęcać rodziców do większego 

zaangażowania i współdziałania z nauczycielami, w celu zwiększenia efektywności 

pomocy udzielanej ich dzieciom. 

 Poprawić bazę, z której korzystają nauczyciele i uczniowie w trakcie realizacji pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

 Korzystniej dla dzieci dostosowywać w planie lekcji godziny zajęć terapeutycznych. 
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CZĘŚĆ II 
 

DIAGNOZA KOMPETENCJI NAUCZYCIELI I UCZNIÓW                              

W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNEGO KORZYSTANIA                                     

Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH  

 

 

I. PRZEBIEG EWALUACJI 
 

Raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej 

nr 48 w Szczecinie w roku szkolnym 2017/2018. Dotyczy wymagania 4 – Kształtowane są 

postawy i respektowane normy społeczne (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI 

NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek).                 

W trakcie ewaluacji prowadzący ją członkowie zespołu zbierali informacje z różnych źródeł – 

od pedagogów, nauczycieli, uczniów, przy wykorzystaniu różnych metod badawczych takich 

jak: obserwacja, ankiety, wywiad. 

Kryteria ewaluacji: 

 Nauczyciele posiadają niezbędne kompetencje informatyczne. 

 Uczniowie i nauczyciele znają zasady bezpiecznego korzystania z zasobów 

internetowych. 

 Uczniowie nie stosują cyberprzemocy. 

 Nauczyciele i uczniowie ze zrozumieniem i w sposób krytyczny odbierają treści 

pozyskane z zasobów internetowych. 

 Uczniowie i nauczyciele przy publikowaniu informacji, przetwarzaniu i ich 

wykorzystywaniu zachowują zasady określone w ustawie o prawach autorskich. 

 Uczniowie używają mediów społecznościowych do komunikacji, poprawy swojego 

funkcjonowania. 

 Nauczyciele i uczniowie potrafią chronić swoją prywatność, wizerunek i dane 

osobowe. 

 Uczniowie szkoły są dobrze przygotowani do życia w społeczeństwie informacyjnym. 

 

II. CELE EWALUACJI I PYTANIA KLUCZOWE 
 

CELE EWALUACJI:  

Pozyskanie informacji, czy uczniowie i nauczyciele mają wiedzę i kompetencję                

w zakresie korzystania z mediów społecznościowych. 

 Zdiagnozowanie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie korzystania                      

z mediów społecznościowych. 

 Określenie potrzeb nauczycieli i uczniów w zakresie korzystania z portali 

społecznościowych i Internetu. 
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PYTANIA KLUCZOWE: 

1. Jaki jest poziom aktywności uczniów i nauczycieli w korzystaniu z portali 

społecznościowych ( blogów, Facebooka, Twittera, komunikacji online)? 

2. Czy uczniowie i nauczyciele w komunikacji elektronicznej mieli do czynienia                                 

z cyberprzemocą, treściami promującymi zachowania destrukcyjne, sekstingiem, 

groomingiem, łańcuszkiem szczęścia, zagrożeniem prywatności, spamami? 

3. Jaki jest stopień zrozumienia i przestrzegania „prawa autorskiego”? 

4. Jaka jest samoocena kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie: 

 kompetencji informacyjnych obejmujących umiejętności wyszukiwania 

informacji, rozumienia jej, oceny wiarygodności  i przydatności informacji, 

 umiejętności krytycznego i refleksyjnego wykorzystywania zasobów Internetu, 

 poziomu czytania i interpretacji tekstu elektronicznego, zarządzania informacją  

(wyszukiwania,  tworzenia prezentacji multimedialnych, krótkich filmów, edycji 

dokumentów i umieszczania materiałów tekstowych i archiwalnych w Internecie). 

5. Co respondenci rozumieją przez pojęcie „bezpieczeństwo w Internecie”? 

6. Czy respondenci rozumieją zasady bezpiecznego kontaktu w Internecie? 

7. W jaki sposób i w jakich formach aktywności uczniowie i nauczyciele kreują własny 

wizerunek w mediach (blogi, profile  w portalach społecznościowych, lajki, wpisy na 

blogach, wypowiedzi na forach i grupach dyskusyjnych)? 

8. Czy pojęcie „ uzależnienia od komputera” dotyczy uczniów i nauczycieli? 

9. Co uczniowie chcieliby wiedzieć o bezpieczeństwie w sieci? 

III. WYNIKI EWALUACJI 

A. ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO NAUCZYCIELI 

 
W kwietniu 2018 r. wśród nauczycieli została przeprowadzona ankieta służąca 

pozyskaniu informacji, czy nauczyciele mają wiedzę i kompetencję w zakresie korzystania                   

z mediów społecznościowych (zał. 3). W badaniach uczestniczyło 39 osób, co stanowi               

81% nauczycieli SP 48. 

1. Czy  posiada Pani/Pan prywatne konto użytkownika na następujących portalach 

społecznościowych? 

PORTAL TAK NIE 

Facebook                    16 23 

Twitter 0 39 

Instagram    0 39 

Snapchat 1 38 

Viber 1 38 
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     Z pytania 1. wynika, że 41% nauczycieli biorących udział w ankiecie posiada konto na 

Facebooku, natomiast pozostałe portale społecznościowe są dla większości badanych 

nieznane lub nie mają na nich założonych kont użytkowników. 

2. Jak często korzysta Pani/Pan z zaznaczonych przez siebie portali? 

PORTAL codziennie kilka razy w 

tygodniu 

raz w tygodniu 

lub rzadziej 

Facebook                             8 6 2 

Twitter - - - 

Instagram    - - - 

Snapchat 0 1 0 

Viber 0 0 1 

 

 

      16 nauczycieli biorących udział w ankiecie posiad konto na Facebooku i korzysta z niego 

chętnie codziennie (prawie 49%), 38% korzysta kilka razy w tygodniu, a 13% - raz                           

w tygodniu lub rzadziej.   
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3. Jak ocenia Pani/Pan 

własne umiejętności 

komputerowe? 

 

 

 

 

 

 

      Większość ankietowanych nauczycieli, bo aż 67% ocenia swoje umiejętności 

komputerowe na średnim poziomie, tylko 1 badana osoba twierdzi, że są one niskie.                 

30% uważa, że posiada wysokie lub bardzo wysokie umiejętności komputerowe.  

4. Jak ocenia Pani/Pan własne umiejętności komputerowe w zakresie: 

wysoko średnio nisko 

   a  /  wyszukiwania informacji 27 11 1 

   b  /  oceny rzetelności informacji 23 16 0 

   c /   krytycznego i refleksyjnego wykorzystania Internetu 30 9 0 

   d /   czytania i interpretacji tekstu elektronicznego 26 12 1 

 
      Większość ankietowanych nauczycieli ocenia swoją pracę w Internecie na wysokim 

poziomie – najwyżej umiejętność krytycznego wykorzystania zasobów 77%, następnie 

wyszukiwania informacji 69%,  czytania tekstu elektronicznego 66% oraz oceny rzetelności 

informacji 59%. Pozostali respondenci ocenili swoje umiejętności na średnim poziomie.  
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5. Jak ocenia Pani/Pan umiejętności komputerowe uczniów w zakresie: 
wysoko średnio nisko 

   a  /  wyszukiwania informacji 10 18 11 

   b  /  oceny rzetelności informacji 1 16 22 

   c /   krytycznego i refleksyjnego wykorzystania Internetu 2 11 26 

   d /   czytania i interpretacji tekstu elektronicznego 1 18 20 

 

       Badani nauczyciele nisko oceniają umiejętności swoich uczniów w zakresie pracy                   

w Internecie – najniżej umiejętność krytycznego wykorzystywania zasobów 67%, następnie 

ocenę rzetelności informacji 56% oraz czytania tekstu elektronicznego 51%. Natomiast 

umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie oceniają nieco wyżej – 46% badanych 

uważa, że są one na średnim poziomie, a 26% na wysokim. 

6. Czy zna Pani/Pan zagadnienia 

dotyczące kwestii praw 

autorskich w Internecie? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawo autorskie i postępowanie zgodne z jego zasadami znane jest 74% ankietowanym 

nauczycielom, częściowo zna je 26%. Żaden z badanych nie podaje negatywnej odpowiedzi. 
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7. Czy przestrzega Pani/Pan Prawa 

Autorskiego korzystając z zasobów 

Internetu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 % ankietowanych nauczycieli uważa, że w pełni przestrzega Prawa Autorskiego 

korzystając z zasobów Internetu. Tylko 13% przyznaje, że tylko w części przestrzega tych 

zasad. 

 

8. Czy korzystając z komunikacji elektronicznej lub Internetu miała Pani/Pan do 

czynienia ze zjawiskami:   

często rzadko nigdy nie znam tego pojęcia 

   a  /  przemoc 5 15 18 1 

   b  /  treści promujące zachowania destrukcyjne 8 12 18 1 

   c /   seksting 4 13 20 2 

   d /   grooming 1 11 24 3 

   e /  łańcuszki szczęścia 11 18 9 1 
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Ankietowani nauczyciele, korzystając z komunikacji elektronicznej lub Internetu, 

najczęściej spotykali się z zamieszczanymi łańcuszkami szczęścia 29% oraz z treściami 

promującymi zachowania destrukcyjne 21%. Rzadziej natomiast spotykali się z groomingiem 

8%, sekstingiem 10% i przemocą 13%. Część respondentów przyznała, że nigdy nie 

spotkała się z tymi zjawiskami: groomingiem 63%, sekstingiem 53%, treściami 

promującymi zachowania destrukcyjne 47%, przemocą 46% oraz łańcuszkami szczęścia 

24%. Niewielki procent badanych przyznał, że nie zna powyższych pojęć. 

  

9. Czy i jak często napotyka Pani/Pan następujące formy cyberprzemocy?    
 

często rzadko nigdy nie znam 

tego 

pojęcia 

   a  /  nagrywanie, rozpowszechnianie treści ośmieszających inne osoby 14 20 5 0 

   b  /  wulgarne, poniżające treści w komunikacji internetowej 16 19 4 0 

   c /   wulgarne komentarze, tzw. hejt 20 15 4 0 

   d /   podszywanie się za kogoś w Internecie 4 22 13 0 

   e /  włamania na konta internetowe 4 21 14 0 

   f /   wykluczenie z grona znajomych 4 20 15 0 
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Badani nauczyciele najczęściej napotykali się na wulgarne komentarze 51%, trochę 

mniej na wulgarne, poniżające treści 41% oraz nagrywanie i rozpowszechnianie treści 

ośmieszające innych 36%. Natomiast wielu z ankietowanych nigdy nie natknęło się na 

podszywanie się za kogoś w Internecie 33%, włamania na konta internetowe 36% oraz 

wykluczenie z grona znajomych 39%.  
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10. Co rozumie Pani/Pan przez pojęcie „bezpieczeństwo w Internecie”? 

 ochrona danych osobowych – 25 (64% badanych)  

 przestrzeganie prawa autorskiego – 2 

 programy antywirusowe – 2  

 oprogramowanie wspomagające ochronę komputera – 2 

 świadomość internetowa – 2  

 korzystanie z bezpiecznych stron – 2  

 bezpieczne konta  

 bezpieczne korzystanie z informacji  

 Adblock  

 nie istnieje całkowite bezpieczeństwo w sieci 

 

Większość ankietowanych nauczycieli za bezpieczeństwo w sieci rozumie przede 

wszystkim ochronę danych osobowych – 64% badanych. 

11. Czy korzystając z Internetu 

podaje Pani/Pan swoje 

prawdziwe dane osobowe? 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Większość respondentów podaje w Internecie swoje dane osobowe: 46 % przyznaje,             

że czyni to zawsze, 46 % czasami. Tylko 3 nauczycieli nie podaje (8%) swoich danych. 

 

 

12. Z których form komunikacji oraz wypowiedzi korzysta Pani/Pan w świecie 

wirtualnym?  
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W świecie wirtualnym badani nauczyciele najczęściej korzystają  z komunikatorów 72%, 

również z portali społecznościowych 36% oraz aktywni są na forach internetowych 21%. 

Natomiast najmniej są czynni na blogach 7% oraz grupach dyskusyjnych 5%. 

 

13. Czy wie Pani/Pan w jaki sposób 

można chronić swoje dane 

osobowe w Internecie? 

  

 

Większość ankietowanych 74% 

twierdzi, że wie w jaki sposób można 

chronić swoje dane osobowe w 

Internecie. Natomiast co czwarty badany 

nie ma o tym wiedzy. 

 

14. Czy jest Pani/Pan 

zainteresowany podniesieniem 

swoich umiejętności w zakresie 

bezpieczeństwa w sieci?  

 

 

 

 

       85% respondentów zdecydowana jest podnieść swoje kompetencje w zakresie 

bezpieczeństwa w sieci, 15% uważa, że nie musi się dokształcać.   

15. Co chciałaby Pani/Pan wiedzieć o bezpieczeństwie w sieci? 

 wszystko – 5 

 prywatność w sieci, zabezpieczenie danych osobowych – 3 

 zabezpieczanie swoich dokumentów  

 bramki proxy  

 szyfrowanie danych  

 ochrona przed skryptami  

 korzystanie z bezpiecznych stron internetowych  

 zabezpieczenia profilów społecznościowych  

 bezpieczeństwo w sieci dzieci szkolnych  

 wiem wszystko  
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tak

nie
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16. Czy według Pani/Pana uczniowie naszej szkoły mają wystarczającą wiedzę                           

i umiejętności, aby skutecznie bronić się przed zjawiskiem cyberprzemocy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Badani nauczyciele nisko oceniają wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie skutecznej 

obrony przed zjawiskiem cyberprzemocy 82%. Tylko 7 z nich uważa, że ich wiedza jest 

wystarczająca 18%. 

17. Czy zauważa Pani/Pan potrzebę przeprowadzenia zajęć dla uczniów dotyczących 

następujących kwestii: 

 

 

 

Prawie wszyscy respondenci stwierdzili, że widzą potrzebę przeprowadzenia zajęć dla 

uczniów w tematyce cyberprzemocy, bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych, 

prawa autorskiego i ochrony danych osobowych. 

 

0
10

20
30

40

37 

95% 

38 

97% 

38 

97% 

38 

97% 

nie

tak

7; 18% 

28; 72% 

4; 10% 

tak

nie

zdecydowanie nie



EWALUACJA WEWNĘTRZNA * ROK SZKOLNY 2017/2018 * SP 48 W SZCZECINIE 
 

29 
 

18. Czy zauważa Pani/Pan potrzebę przeprowadzenia zajęć dla rodziców dotyczących 

następujących kwestii: 

 

Prawie wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, że widzą potrzebę przeprowadzenia 

zajęć dla rodziców o tematyce cyberprzemocy, bezpiecznego korzystania z portali 

społecznościowych, prawa autorskiego i ochrony danych osobowych. 

 

19. Czy zauważa Pani/Pan potrzebę zwiększenia kompetencji nauczycieli w zakresie: 
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Większość ankietowanych (ok. 85%) stwierdziła, że widzi również potrzebę 

przeprowadzenia zajęć dla nauczycieli w zakresie cyberprzemocy, bezpiecznego korzystania 

z portali społecznościowych, prawa autorskiego i ochrony danych osobowych. 

20. Jak często korzysta Pani/Pan z:  

 codziennie kilka razy                    

w tygodniu 
raz w tygodniu 

lub rzadziej 
nigdy 

komputera   37 2 0 0 
Internetu 37 2 0 0 
portali społecznościowych 6 13 6 14 
komunikatorów internetowych   15 11 3 10 
gry on – line  2 1 18 18 

 

 

Z komputera oraz Internetu korzysta codziennie 95% respondentów. Tylko dwóch 

nauczycieli twierdzi, że robi to kilka razy w tygodniu. Najmniej ankietowani korzystają                     

z gier on – line. Kilka razy w tygodniu 33% badanych korzysta z portali 

społecznościowych, 28% z komunikatorów. 

 

 

21. Jakie urządzenia wykorzystuje Pani/Pan do: 
                   

 

  

  

 

  komputer tablet telefon 
pracy  39 8 17  
nauki  38 6  13  
rozrywki  18  7  17  
portali społecznościowych 13 2 9  
komunikacji internetowej 23 2 21  
gier on-line  6  4  6  

0
10

20
30

40

37 

95% 

37 

95% 

6 

15% 

15 

39% 

2 

5% 

2 

5% 

2 

5% 

 

13 

33% 

11 

28% 

1 

3% 

0 

0 

6 

15% 

3 

8% 

18 

46% 

0 

0 

14 

36% 

10 

25% 

18 

46% 

codziennie

kilka razy w

tygodniu
raz w tygoniu

lub rzadziej
nigdy



EWALUACJA WEWNĘTRZNA * ROK SZKOLNY 2017/2018 * SP 48 W SZCZECINIE 
 

31 
 

 

Wszyscy ankietowani nauczyciele wykorzystują komputer do pracy oraz 97% do 

nauki. Do komunikacji internetowej najczęściej wykorzystują również komputer 59%                 

i telefon 54%. Komputerem i telefonem prawie połowa badanych posługuje się w celach 

rozrywkowych 45%. Z powyższych narzędzi najmniej popularny okazał się tablet. 

B. ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW 
 

W kwietniu 2018 r. wśród uczniów klas 3 – 6 została przeprowadzona ankieta służąca 

pozyskaniu informacji, czy mają oni wiedzę i kompetencję w zakresie korzystania                   

z mediów społecznościowych (zał. 4). W badaniach uczestniczyło 313 osób, co stanowi             

64% uczniów klas 3 – 6 SP 48. 

 

1. Czy  posiadasz prywatne konto użytkownika na następujących portalach 

społecznościowych? 

 

PORTAL TAK NIE 

Facebook                    91 222 

Twitter 18 295 

Instagram    82 231 

Snapchat 131 182 

Viber 35 278 
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Z odpowiedzi na pytanie 1. wynika, że najbardziej popularną wśród uczniów klas           

3 – 6 jest aplikacja mobilna Snapchat, z której korzysta 42% badanych. Również popularny 

jest Facebook, z którego korzysta 29% badanych oraz Instagram 26%. Najmniej 

popularny wśród uczniów jest Twitter 6% oraz Viber 35%.  

W kwietniu 2018 r. uprawnionych do korzystania z powyższych portali (oprócz Vibera) 

było 35 uczniów naszej szkoły.  

2. Jak często korzystasz z zaznaczonych przez siebie portali?   

  

PORTAL codziennie kilka razy w 

tygodniu 

raz w tygodniu 

lub rzadziej 

razem 

korzystających 

Facebook                             55  33  3  91 

Twitter 2  – 16  18 

Instagram    26  27  29  82 

Snapchat 58  45  28  131 

Viber 7  1  27 35 
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Ankietowani uczniowie, którzy deklarowali posiadanie konta na Facebooku przyznają,  

że korzystają z portalu: codziennie – 60%, kilka razy w tygodniu – 36% oraz raz w tygodniu 

– 4%. 44% uczniów korzysta ze Snapchata najczęściej codziennie, 34% używa tej aplikacji 

kilka razy w tygodniu, a 22% raz w tygodniu lub rzadziej. Zapytani o Instagram, 

ankietowani swoje głosy rozłożyli prawie po równo. Różnice są niewielkie – największą 

popularnością cieszyła się odpowiedź „raz w tygodniu lub rzadziej” (35%), następnie – 

„kilka razy w tygodniu” (33%), a „codziennie” korzysta 32% badanych. Z Vibera 

ankietowani korzystają najczęściej „raz w tygodniu lub rzadziej” (77%),                              

a 20% „codziennie”. Twitter zdaniem badanych jest jednym z serwisów społecznościowych 

najmniej i najrzadziej wykorzystywanych. 

3. Jakie treści i jak często umieszczasz na portalach społecznościowych?   

 często rzadko nigdy 

   a  /  zdjęcia własne 29 88 196 

   b  /  zdjęcia znajomych, innych osób 13 50 250 

   c /   komentarze oraz polubienia 77 77 159 

   d /   nagrania video, audio 18 54 241 

   e /   linki  15 50 248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% ankietowanych uczniów najczęściej umieszcza komentarze i polubienia, również 

25% czyni to rzadko. 28% badanych twierdzi, że często umieszcza swoje własne zdjęcia, 

natomiast 9% zamieszcza je często. Najmniej badani umieszczają zdjęcia innych – 20%, 

linki – 21% oraz nagrania video – 23%. 

 

 

4. Jak oceniasz własne umiejętności 

komputerowe? 
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Badani uczniowie zapytani o swoje umiejętności komputerowe w większości   

odpowiedzieli, że oceniają je wysoko 34%, a 15% nawet bardzo wysoko, co razem stanowi 

49% ankietowanych. 44% respondentów ocenia swoje umiejętności komputerowe                       

na średnim poziomie. Niski poziom umiejętności deklaruje 4%, natomiast bardzo niski – 

3% badanych uczniów. 

 

5. Jak oceniasz własne umiejętności komputerowe w zakresie: 

wysoko średnio nisko 

   a  /  wyszukiwania informacji 208 86 19 

   b  /  oceny rzetelności informacji 85 159 69 

   c /   krytycznego i refleksyjnego wykorzystania Internetu 118 115 80 

   d /   czytania i interpretacji tekstu elektronicznego 132 142 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankietowani uczniowie najlepiej oceniają swoje umiejętności komputerowe w zakresie 

wyszukiwania informacji – wysoko ocenia je 67%, natomiast średnio 27% badanych. 

Respondenci nieźle sobie też radzą z czytaniem i interpretacją tekstu elektronicznego – 

wysoko 42%, średnio 45% oraz z oceną rzetelności informacji – wysoko 27%, średnio 

51%. Większy problem uczniowie mają z krytycznym i refleksyjnym wykorzystaniem 

Internetu – co czwarty badany ocenia nisko swoje umiejętności w tym zakresie. 

 

6. Jak oceniasz umiejętności komputerowe Twoich nauczycieli w zakresie: 

wysoko średnio nisko 

   a  /  wyszukiwania informacji 219 77 23 

   b  /  oceny rzetelności informacji 178 92 43 

   c /   krytycznego i refleksyjnego wykorzystania Internetu 161 102 50 

   d /   czytania i interpretacji tekstu elektronicznego 179 86 48 
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Badani uczniowie wysoko oceniają umiejętności swoich nauczycieli w zakresie 

wyszukiwania informacji 69%, oceny rzetelności informacji 57%, czytania                           

i interpretacji tekstu elektronicznego 57% oraz krytycznego i refleksyjnego 

wykorzystania Internetu 52%.  

   

7. Czy znasz zagadnienia dotyczące 

kwestii praw autorskich w Internecie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badani uczniowie znają kwestie dotyczące praw autorskich w 57%, a częściowo               

w 33%. Tylko 10% ankietowanych przyznaje się do braku wiedzy w tym zakresie. 

 

8. Czy przestrzegasz Prawa Autorskiego 

korzystając z zasobów Internetu? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
100

200
300

400

69% 

57% 

52% 

57% 

24% 

29% 

32% 

28% 

7% 

14% 

16% 

15% 

wszyscy

badani 313
nisko

średnio

wysoko



EWALUACJA WEWNĘTRZNA * ROK SZKOLNY 2017/2018 * SP 48 W SZCZECINIE 
 

37 
 

Korzystając z zasobów z Internetu uczniowie w 76% przestrzegają prawa  autorskiego,                      

a 15% przestrzega go częściowo. 9% ankietowanych nie przestrzega tego prawa. 

 

9. Czy korzystając z komunikacji elektronicznej lub Internetu miałaś/miałeś do czynienia 

z następującymi zjawiskami?   

często rzadko nigdy nie znam tego pojęcia 

   a  /  przemoc 17 68 188 40 

   b  /  treści promujące zachowania destrukcyjne 11 48 201 53 

   c /   seksting 7 17 197 92 

   d /   grooming 7 8 145 153 

   e /  łańcuszki szczęścia 71 84 118 40 

 

 

 

Badani uczniowie nigdy bądź rzadko spotykają się z ww zjawiskami. Wielu z nich 

przyznaje, że nie zna powyższych pojęć: najwięcej grooming 49%, następnie seksting 30%, 

zachowania destrukcyjne 17% oraz przemoc i łańcuszki szczęścia po 13%. 22% 

ankietowanych przyznaje, że często spotykają się z łańcuszkami szczęścia. 

 

10. Czy i jak często napotykasz następujące formy cyberprzemocy?     
często rzadko nigdy nie znam 

tego pojęcia 

   a  /  nagrywanie, rozpowszechnianie treści ośmieszających inne osoby 26 53 173 61 

   b  /  wulgarne, poniżające treści w komunikacji internetowej 15 69 176 53 

   c /   wulgarne komentarze, tzw. hejt 68 72 117 56 

   d /   podszywanie się za kogoś w Internecie 33 42 165 73 

   e /  włamania na konta internetowe 26 54 178 55 

   f /   wykluczenie z grona znajomych 34 79 155 45 
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Wielu ankietowanych nigdy nie spotkało się z takimi formami cyberprzemocy: 

nagrywanie, rozpowszechnianie treści ośmieszających inne osoby 55%, wulgarne, poniżające 

treści w komunikacji internetowej 56%, wulgarne komentarze, tzw. hejt 37%,  podszywanie 

się za kogoś w Internecie 53%, włamania na konta internetowe 57%, wykluczenie z grona 

znajomych 50%. Niektórzy również przyznają, że nie znają tych pojęć. Z powyższych form 

cyberprzemocy dzieci spotykają się z wulgarnymi komentarzami – często 22%, rzadko 

23%. 

11. Co rozumiesz przez pojęcie „bezpieczeństwo w Internecie” i jak to rozumiesz? 

Chronić swoje dane osobowe  – 54 

Nie rozmawiać, nie umawiać się z nikim obcym – 23 

Nie umieszczać zdjęć – 13 

Instalować antywirusy – 12 

Korzystać z bezpiecznych stron – 12  

Uważać na podejrzane linki – 7 

Nie łamać prawa, przestrzegać zasad – 3 

Nie udostępnianie haseł do konta – 2  

Wylogowywać się – 1; Nie korzystać z portali społecznościowych – 1; Nie podawać 

numeru telefonu – 1; Zaklejać kamerkę – 1; Kontrola rodzicielska – 1; Nie rozumiem – 31 

16% ankietowanych uczniów za bezpieczeństwo w sieci rozumie przede wszystkim 

ochronę danych osobowych. 31 (10%) osób przyznaje się do niezrozumienia pojęcia 

„bezpieczeństwo w Internecie”. 
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12. Czy korzystając z Internetu,                 

w tym z serwisów społecznościowych, 

podajesz swoje prawdziwe dane 

osobowe? 

 

 

 

 

 

 

 

Więszość ankietowanych uczniów nie podaje swoich prawdziwych danych osobowych – 

odpowiedzi „nie” udzieliło 52% badanych. Tylko 18% respondentów wskazałoodpowiedź 

„tak”. 

 

13. Zaznacz znakiem X, z których form komunikacji oraz wypowiedzi, korzystasz                          

w świecie wirtualnym?  
 

A. blog 35 11% 

B. fora internetowe 69 22% 

C. grupy dyskusyjne  97 31% 

D. portale społecznościowe  147 47% 

E. komunikatory internetowe  102 33% 

 

 

 

 

Ankietowani uczniowie w 47% przyznają, że najchętniej korzystają z portali 

społecznościowych. Ponad 30% korzysta z komunikatorów oraz grup dyskusyjnych. 

Najmniej popularne wśród badanych są blogi – 11%. 

 

 

 

0 50
100 150

200
250

300
350

11% 

22% 

31% 

47% 

33% 

wszyscy

ankietowani

313
korzysta

57; 

18% 

161; 

52% 

95; 

30% 

tak

nie

czasami



EWALUACJA WEWNĘTRZNA * ROK SZKOLNY 2017/2018 * SP 48 W SZCZECINIE 
 

41 
 

14. Czy wiesz w jaki sposób można chronić 

swoje dane osobowe w Internecie? 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Większość ankietowanych uczniów 71% twierdzi, że wie w jaki sposób chronić swoje 

dane osobowe w Internecie. Tylko 12% badanych przyznaje się do niewiedzy w tym 

temacie. 

 

15. Czy jesteś zainteresowana/y 

podniesieniem swoich umiejętności  

w zakresie bezpieczeństwa 

internetowego? 

                
  

 

 

 

 

 

Zdecydowana większość uczniów klas 3 – 6 jest zainteresowana podniesieniem swoich 

umiejętności w zakresie bezpieczeństwa internetowego – 40% badanych udziela odpowiedzi 

„zdecydowanie tak”, a 37% odpowiedzi „tak”. Nie zainteresowanych tematyką jest 23% 

uczniów – udzielili oni odpowiedzi „nie” lub „raczej nie”.  

 

16. Co chciałbyś wiedzieć o bezpieczeństwie w sieci? 

Jak chronić komputer przed hakerami, wirusami ? – 30 

Jak chronić się przed cyberprzemocą? – 14 

Jak chronić swoje dane osobowe? – 7 

Jak radzić sobie z hejtem, jak go uniknąć? – 6 

Jak chronić się przed niebezpiecznymi osobami? – 4 

Jak chronić swoje konto w Internecie? – 1  

Z jakich bezpiecznych stron można korzystać? – 1  

Jak odzyskać skasowane konto? – 1  

Jak zabezpieczyć hasła? – 1  

Nie chcę nic wiedzieć – 37 

Wszystko – 28 

Wszystko wiem – 14 
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Respondenci w pytaniu otwartym o to, co chcieliby wiedzieć o bezpieczeństwie w sieci, 

wskazują ochronę komputera przed hakerami i wirusami oraz ochronę przed 

cyberprzemocą. 

 

17. Czy według Ciebie uczniowie naszej 

szkoły mają wystarczającą wiedzę                  

i umiejętności, aby skutecznie bronić się 

przed zjawiskiem cyberprzemocy? 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ankietowani w 61% uważają, że uczniowie naszej szkoły mają wystarczającą wiedzę             

i umiejętności, aby skutecznie bronić się przed zjawiskiem cyberprzemocy. 29% twierdzi, że 

nie mają, a tylko 10%, że zdecydowanie nie mają.  

 

18. Czy chciałbyś uczestniczyć w zajęciach dotyczących następujących kwestii: 
 

 

 

 

Ponad 70% ankietowanych chciałoby uczestniczyć w zajęciach o ochronie danych 

osobowych oraz bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych. 61% interesuje 

prawo autorskie, natomiast co drugi badany jest zainteresowany kwestią cyberprzemocy. 
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19. Czy w zeszłym lub obecnym roku szkolnym nauczyciele naszej szkoły podczas zajęć 

komputerowych poruszali następujące kwestie: 

 

        Około 2/3 badanych uczniów twierdzi, że zeszłym lub obecnym roku szkolnym 

nauczyciele naszej szkoły podczas zajęć komputerowych poruszali kwestie ochrony danych 

osobowych, prawa autorskiego, bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych 

oraz cyberprzemocy. 

20. Czy w zeszłym lub obecnym roku szkolnym Twój Wychowawca podczas zajęć 

wychowawczych poruszał następujące kwestie: 
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Według badanych wychowawcy najczęściej podejmowali kwestie cyberprzemocy 

76% i bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych 74%. 67% badanych 

przyznaje, że na zajęciach wychowawczych były podejmowane zagadnienia ochrony danych 

osobowych, natomiast 54% wskazuje na tematykę prawa autorskiego. 

        

21. Jak często korzystasz z:     
 codziennie kilka razy                    

w tygodniu 
raz w tygodniu 

lub rzadziej 
nigdy 

komputera   83 101 129 –  
Internetu 172 100 41 – 
portali społecznościowych 85 73 72 83 
komunikatorów internetowych   71 68 103 71 
gier on-line 97 102 95 19 

 

Najczęściej ankietowani uczniowie korzystają z Internetu – codziennie 55%, kilka razy 

w tygodniu 32%. Co trzeci badany korzysta codziennie z gier on – line (31%), natomiast     

co czwarty z komputera (27%), portali społecznościowych 27% oraz komunikatorów 

(23%). Najrzadziej badani uczniowie korzystają z portali społecznościowych 27%                       

i komunikatorów 23%. 

 

22. Jakich urządzeń wykorzystujesz do:   
    

   
komputer tablet telefon 

pracy  151 43 91 
nauki  182 81 157 
rozrywki  123 99 203 
portali społecznościowych 67 33 172 
komunikacji internetowej 98 43 156 
gier on-line  169 82 142 
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Badani uczniowie komputer wykorzystują najczęściej do nauki 58%, do gier on – line 

54% oraz do pracy 48%. Natomiast telefon jest przez ankietowanych najczęściej 

wykorzystywany do celów rozrywkowych 65%, korzystania z portali społecznościowych 

55%, do nauki 50%, komunikacji internetowej 50% oraz gier on – line 45%. Najmniej 

popularny wśród uczniów jest tablet – najczęściej wykorzystywany do rozrywki 32%.  

 

23. Czy Twoi rodzice interesują się tym 

do czego wykorzystujesz komputer   

i Internet? 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49% ankietowanych uczniów twierdzi, że ich rodzice interesują się tym, do czego 

wykorzystują komputer i Internet, 40% odpowiada, że robią to tylko czasami. 11%, twierdzi, 

że ich rodziców to nie interesuje. 
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24. Czy Twoi rodzice interesują się  

tym jakie treści i dane umieszczasz  

w Internecie?  
 

 

  

 

 

 

Respondenci w 59% twierdzą, że ich rodzice interesują się tym, jakie treści i dane 

umieszczają w Internecie, 26% odpowiada, że tylko czasami. 11% twierdzi, że rodzice się 

tym nie interesują. 

 

C. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PODEJMOWANE W SP 48                 

W ROKU SZKOLNYM 2017/18 

W SP 48 w roku szkolnym 2017/2018 zostały podjęte następujące działania związane 

z bezpieczeństwem w sieci: 

 Lekcje informatyki w klasach 4 – 6: Bezpieczeństwo w sieci. Zagadnienia dotyczące 

bezpiecznego korzystania z dostępnych aplikacji. Ograniczenia wiekowe i zagrożenia 

wynikające z ich korzystania. W klasach trzecich korzystanie ze strony internetowej 

sieciaki.pl.  

 Prezentacja filmików na temat bezpieczeństwa w sieci: Owce w sieci. Zasady 

bezpiecznego i zgodnego z prawem pobierania z Internetu plików graficznych, 

muzycznych i tekstowych. 

 W ramach Miesiąca Informatyki jednym z zadań było stworzenie przez uczniów Quizu          

w programie Scratch dotyczącego bezpiecznego korzystania z Internetu.  

 W ramach Dni Bezpiecznego Internetu na lekcjach informatyki i godzinach 

wychowawczych przeprowadzane były pogadanki nt. bezpieczeństwa w sieci. 

 Poprzez stronę internetową i telebim zachęcaliśmy naszych uczniów, rodziców                                

i nauczycieli do uczestnictwa w chacie na temat „Bezpieczeństwo w sieci i ochrona 

danych osobowych" organizowanym przez Portal Bezpieczni Razem oraz 

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

 W ramach Projektu Bezpieczeństwo: Kampania UKE „Klikaj z głową” – warsztaty dla 

uczniów klas 3 – 6 oraz prelekcja dla rodziców  1 – 3, Cyberdżungla” – prelekcja dla 

rodziców klas 3 – 6 KM Policji Szczecin. 

 Na stronie internetowej szkoły w zakładce Dla Rodziców znajduje się poradnik 

informacyjny nt. Bezpieczeństwa dzieci online. 
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IV. WNIOSKI I REKOMENDACJE 

Wnioski: 

 Większość nauczycieli i uczniów ocenia swoje własne umiejętności komputerowe na 

średnim i wysokim poziomie. Nauczyciele wysoko ocenili siebie w zakresie krytycznego           

i refleksyjnego wykorzystania Internetu. Uczniowie najwyżej ocenili swoje umiejętności 

komputerowe w zakresie wyszukiwania informacji. Natomiast nauczyciele nisko oceniają 

ich umiejętności, szczególnie w zakresie oceny rzetelności informacji oraz krytycznego           

i refleksyjnego wykorzystania Internetu. 

 Z portali społecznościowych i aplikacji mobilnych korzysta mniej niż połowa nauczycieli. 

 Z portali korzystają również uczniowie do tego nieuprawnieni ze względu na swój wiek 

(w chwili przeprowadzania badań 35 uczniów naszej szkoły z klas 3 – 6 było 

uprawnionych do posiadania konta na wymienionych portalach – oprócz Vibera, pozostałe 

są od 13 roku życia). Najczęściej uczniowie korzystają ze Snapchata (42% badanych) – 

jest to aplikacja mobilna służąca do wysyłania filmów i zdjęć, które można oglądać przez 

maksymalnie 10 sekund. Co trzeci badany przyznaje, że ma konto na Facebooku. 

 Zarówno uczniowie jak i nauczyciele przyznają, że przy publikowaniu informacji, 

przetwarzaniu i ich wykorzystywaniu zachowują zasady określone w ustawie o prawach 

autorskich. 

 Najczęstszą formą cyberprzemocy, z którą spotykają się uczniowie i nauczyciele jest hejt 

(wulgarne komentarze). 

 Uczniowie i nauczyciele w większości są zainteresowani podniesieniem swoich 

umiejętności w zakresie bezpieczeństwa w sieci. 

 Nauczyciele dostrzegają potrzebę przeprowadzania zajęć dla uczniów i warsztatów dla 

rodziców dotyczących cyberprzemocy, bezpiecznego korzystania z portali 

społecznościowych, prawa autorskiego oraz ochrony danych osobowych.  

 Przeważająca liczba nauczycieli korzysta codziennie z komputera, Internetu oraz 

komunikatorów (co wynika z charakteru pracy). Poza komputerem nauczyciele przyznają, 

że najczęściej korzystają z telefonu – do komunikacji internetowej, pracy oraz rozrywki. 

 Uczniowie dużo czasu spędzają przy komputerze i telefonie. Przyznają, że komputer                    

i telefon służą im do nauki, ale w dużej mierze wykorzystują je również do gier on – line, 

rozrywki, do korzystania z portali społecznościowych oraz komunikacji internetowej.  

 Uczniowie twierdzą, że rodzice interesują się tym, do czego wykorzystują komputer                    

i Internet oraz kontrolują treści, z jakimi ich dzieci mają do czynienia w sieci. 

 Z rozmów z pedagogami i wychowawcami wynika, że zdarzają się pojedyncze przypadki 

cyberprzemocy – wulgarnych wpisów oraz komentarzy.  

 W szkole podejmowane są działania profilaktyczne w celu uwrażliwiania uczniów na 

problem cyberprzemocy. 

 

 

 



EWALUACJA WEWNĘTRZNA * ROK SZKOLNY 2017/2018 * SP 48 W SZCZECINIE 
 

48 
 

Rekomendacje: 

 Kontynuować podjęte działania profilaktyczne zawarte w Programie Wychowawczym                 

i Profilaktyki Szkoły, w ramach Projektu Informatyka oraz Bezpieczeństwo, które mają na 

celu uświadomienie problemu cyberprzemocy oraz wskazywanie konsekwencji prawnych 

negatywnych zachowań w cyberprzestrzeni. 

 Monitorować na bieżąco zachowania uczniów na terenie szkoły i odpowiednio reagować 

w przypadku pojawienia się niepożądanych zachowań. 

 Prezentować uczniom pozytywne aspekty korzystania z Internetu i urządzeń nowoczesnej 

technologii, w tym portali społecznościowych oraz uświadamiać zagrożenia płynące                

z agresji w cyberprzestrzeni. 

 Przeprowadzać spotkania, warsztaty, prelekcje dla rodziców na temat niebezpieczeństw            

w sieci. Uczulać rodziców na kontrolowanie czasu spędzonego przed komputerem przez 

swoje dzieci. 

 Przeprowadzić szkolenie dla nauczycieli na temat bezpieczeństwa w sieci – 

cyberprzemocy, bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych, prawa 

autorskiego i ochrony danych osobowych. 
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zał.1 

Ankieta dla nauczycieli SP 48 w Szczecinie 

Drodzy Państwo!  

Poniższa ankieta służy poznaniu Państwa opinii na temat, czy w szkole rozpoznaje się 

potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów oraz organizuje się różnorodne formy pomocy 

uczniowi. Ankieta jest anonimowa. Prosimy o podkreślenie właściwej odpowiedzi. 

Dziękujemy za zrozumienie i wypełnienie kwestionariusza. 

1. Czy zna Pani/Pan nowe zasady organizacji i świadczenia pomocy  psychologiczno 

– pedagogicznej określone w przepisach i wewnątrzszkolnej procedurze? 

                 *TAK                    *RACZEJ TAK                    *RACZEJ NIE                    *NIE 

2. Czy diagnozuje Pani/Pan możliwości edukacyjne swoich uczniów ? 

                                *TAK                                         *NIE 

3. Czy w Pani/Pana klasie/klasach są uczniowie z opinią poradni PP? 

                                      *TAK                                         *NIE 

4. Jakie formy pomocy są wykorzystywane w pracy uczniami mającymi trudności                

w nauce, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnością, 

niedostosowaniem społecznym? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

• zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 

• zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 

• zajęcia logopedyczne 

• zajęcia rozwijające umiejętności społeczne (socjoterapia) 

• inne 

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

5. Jakich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, mimo zalecanych  w 

opiniach, nie można było zorganizować w szkole? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

• zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 

• zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 

• zajęcia logopedyczne 

• zajęcia rozwijające umiejętności społeczne (socjoterapia) 

• inne 

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

6. Czy wg Pani/Pana wszyscy potrzebujący pomocy uczniowie otrzymali wsparcie     

w szkole? 

                 *TAK                    *RACZEJ TAK                    *RACZEJ NIE                    *NIE 

7. Czy w Pani/Pana ocenie pomoc  psychologiczno – pedagogiczna jest efektywna? 

                 *TAK                    *RACZEJ TAK                    *RACZEJ NIE                    *NIE 

Jeżeli NIE lub RACZEJ NIE, to jakie są tego przyczyny? .......................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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 8. Czy w Pani/Pana ocenie wychowawcy klas właściwie realizują obowiązki                       

w zakresie informowania nauczycieli o potrzebach swoich wychowanków, skutecznie 

integrują zespół uczących nauczycieli w procesie wspierania uczniów, zwołują zespoły 

celem opracowania zasad pracy z uczniem objętym pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną? 

                  *TAK                    *RACZEJ TAK                    *RACZEJ NIE                    *NIE 

9. Czy respektuje Pani/Pan zalecenia opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej? 

                  *TAK                    *RACZEJ TAK                    *RACZEJ NIE                    *NIE 

10. Czy stosuje Pani/Pan indywidualizację przy ocenianiu i zadawaniu pracy 

domowej ? 

                  *TAK                    *RACZEJ TAK                    *RACZEJ NIE                    *NIE 

11. Jakie działanie motywujące, uwzględniające indywidualizację procesu 

edukacyjnego uczniów, podejmuje Pani/Pan najczęściej ? (można zaznaczyć kilka 

odpowiedzi) 

• różnicowanie poziomu trudności zadań na sprawdzianach, 

• różnicowanie poziomu trudności zadań domowych, 

• stosowanie pochwały na forum klasy, 

• zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w organizacji lekcji, 

• umożliwienie poprawy oceny, 

• stosowanie dodatkowych ocen za udział w konkursach, 

• stosowanie ocen za zaangażowanie i podejmowanie dodatkowego wysiłku, 

• inne .................................................................................................................................. 

12. Jaka jest Pani/Pana wiedza i umiejętności w zakresie indywidualizacji nauczania,  

dostosowywania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb i możliwości uczniów, 

metodyki pracy z uczniami z dysfunkcjami? 

*BARDZO DOBRA         *DOBRA        * WYSTARCZAJĄCA          *NIE MAM WIEDZY 

13. Czy została Pani/Pan przeszkolona/y w zakresie pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej? 

                                *TAK                                      *NIE 

14. Czy wg Pani/Pana organizowane formy doskonalenia nauczycieli w zakresie 

pracy z uczniem z dysfunkcjami są użyteczne i pomocne w pracy nauczycieli? 

                  *TAK                    *RACZEJ TAK                    *RACZEJ NIE                    *NIE 

15. Z jakimi trudnościami spotkali się Państwo w procesie organizacji i świadczenia 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej?  

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

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

Dziękujemy! Zespół ds. ewaluacji SP 48 
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zał.2 

SZKOLNY SYSTEM ZAPEWNIENIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- 
PEDAGOGICZNEJ 

 
ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE UCZNIOM POMOCY 

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48 W SZCZECINIE 

w roku szkolnym 2017/2018 
 
AKTY PRAWNE 
✓ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach (Dz.U. 2017  poz. 1591 ) 

✓ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej 
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649) 

✓ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. poz. 1113)  
 

I. INFORMACJE OGÓLNE  
 
1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie ma prawo być objęty działaniami  
pedagogicznymi i  psychologicznymi, mającymi na celu rozpoznanie jego możliwości psychofizycznych, 
w tym szczególnych uzdolnień indywidualnych, potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz zaspokojenia 
tych potrzeb.  

2. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne. 

3. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i� zaspokajaniu indywidualnych 

potrzeb rozwojowych � edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z:  

a. niepełnosprawności  
b. niedostosowania społecznego 
c. zagrożenia niedostosowaniem społecznym 
d. zaburzeń zachowania i emocji 
e. ze szczególnych uzdolnień  
f. ze specyficznych trudności w uczeniu się¸ 
g. deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych  
h. choroby przewlekłej  
i. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych 
j. niepowodzeń edukacyjnych  

k. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i�jego rodziny, sposobem 

spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi  

l. trudności adaptacyjnych związanych �z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, �w tym związanych �z  wcześniejszym kształceniem za granicą 
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4. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły 
5. Bezpośredni nadzór  nad organizacją i� świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
sprawuje wicedyrektor szkoły.  
6. Koordynatorem �w zakresie organizacji wszelkich sformalizowanych form pomocy jest pedagog 
szkolny.  

7. Pomoc psychologiczno -pedagogiczna udzielana jest także� rodzicom i nauczycielom. Polega ona 

na wspieraniu rodziców �i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych 

oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych� w celu zwiększenia efektywności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.  

8. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej �w szkole udzielają wszyscy nauczyciele zatrudnieni 
 w szkole, pedagog szkolny, oraz specjaliści zatrudniani przez dyrektora w zależności od bieżących 
potrzeb. 

9. Pomoc psychologiczno -pedagogiczna w� każdym przypadku jest organizowana  i udzielana we   

współpracy z rodzicami ucznia,�ponadto w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów                            

z instytucjami świadczącymi pomoc na rzecz dzieci i� rodzin,  

10. Pomocą psychologiczno- pedagogiczną w pierwszej kolejności objęci są uczniowie posiadający: 
a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
b) opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej 
c) zalecenia specjalisty 

  11. Koordynator pomocy psychologiczno- pedagogicznej ma obowiązek przygotować ( w formie tabeli) 
wykaz uczniów wymagających pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz dokonywać jej ewaluacji co 
semestr. (załącznik nr 1) 

12. Z inicjatywą pomocy psychologiczno-pedagogicznej może także�wystąpić 

  a) poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnia specjalistyczna 
  b) rodzic ucznia  
  c) każdy pracownik pedagogiczny szkoły 
  d) pracownik instytucji świadczących pomoc na rzecz dzieci�i rodziny  
  e) uczeń 
13. Rodzic ucznia skierowanego na zajęcia specjalistyczne podpisuje zgodę lub rezygnację z tychże 
zajęć ( załącznik nr 3). Pisemne oświadczenie przekazuje wychowawcy, a ten przechowuje je                            
w teczce wychowawcy.  

II. FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  
1. W Szkole Podstawowej nr 48 pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana  

a) uczniom w formie:  
 •zajęć rozwijających uzdolnienia; 
 •zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 
 •zajęć specjalistycznych: 

  - korekcyjno-kompensacyjnych,  
  - logopedycznych,  
  - rozwijających kompetencje społeczne oraz  
  - innych zajęć o charakterze terapeutycznym;  

•porad i konsultacji.  
b) rodzicom uczniów i nauczycielom  w formie  

•porad i konsultacji;  
•warsztatów i szkoleń. 

2.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego nauczyciela                     

w bieżącej pracy z uczniem. (załącznik nr 2) Polega ona w szczególności na:  

  a)  dostosowaniu wymagań edukacyjnych i do możliwości psychofizycznych ucznia i jego 
        potrzeb  
  b)   rozpoznawaniu sposobu uczenia się¸ ucznia, stosowanie skutecznej metodyki nauczania  
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  c)   indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych 
  d) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia  

3. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna świadczona jest również �w  formach zorganizowanych,�  
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: 

● organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową: w formie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii, 

● liczba uczestników na zajęciach nie może być większa niż 5 uczniów, 

● zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej, 

● godzina zajęć trwa 45 minut – w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w czasie 
krótszym lub dłuższym niż 45minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu tych 
zajęć, 

● w klasach I-III szkoły podstawowej najważniejszym celem zajęć jest rozpoznanie i usuwanie przyczyn 
trudności w uczeniu się dziecka, w tym ryzyka trudności specyficznych, a więc usprawnianie funkcji 
spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-
ruchowej, funkcji motorycznych; wyrównywanie braków w zakresie edukacji polonistycznej                             
i matematycznej oraz rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy, 

● w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, celem zajęć jest głównie stworzenie możliwości 
wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z utrudnieniami 
rozwojowymi, umożliwienie uczniom opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania, 
wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych 
oraz przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych, tj. trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu,               
a także ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji. 

Zajęcia logopedyczne: 

● przeznaczone są dla uczniów z zaburzeniami mowy powodującymi zakłócenia komunikacji językowej 
oraz utrudniającymi naukę, 

● liczba biorących udział w tych zajęciach nie może przekroczyć 4 uczniów, 

● zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu logopedii, 

● godzina zajęć trwa 45minut – w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w czasie 
krótszym lub dłuższym niż 45 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu tych 
zajęć. 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne: 

● przeznaczone są dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie 
społeczne, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi, mających problemy 
szkolne związane z deficytami poznawczymi, nadpobudliwością, opóźnieniem szkolnym, 
zaniedbaniem dydaktycznym oraz agresywnością,  

● liczba uczestników nie może przekroczyć 10 uczniów, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest 
uzasadnione potrzebami ucznia 

● zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści mający kwalifikacje z zakresu socjoterapii, terapii zaburzeń 
zachowania i zaburzeń emocjonalnych, 

● godzina zajęć trwa 45 minut - w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w czasie 
krótszym lub dłuższym niż 45 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu tych 
zajęć. 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze  

● zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający 
kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.  

● godzina zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut,  
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● zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze prowadzi się dla uczniów przejawiających trudności w nauce,       
w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 
kształcenia ogólnego.  

● zajęcia rozwijające uzdolnienia prowadzone są dla uczniów szczególnie uzdolnionych  

III. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna organizowana jest dla uczniów: 

a. posiadającym opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,  w tym poradni 
specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

b. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 
orzeczenia;  

c. nieposiadającego orzeczenia lub opinii, ale dla których  na podstawie rozpoznania   
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości  
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa              
w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest 
zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej 
pracy z uczniem.  

2.  Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega 
na obserwacji zachowań,  obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi, analizują  
postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie                    
z poradni.  Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub 
zaburzenia.   

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu  na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną odpowiednio 
nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy  w bieżącej pracy z uczniem                  
i informuje o tym wychowawcę klasy.  

4. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym z uczniem,                        
w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę.  Wychowawca klasy  przekazuje informację na najbliższym 
posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, a jeśli termin planowanego zebrania jest 
odległy – otrzymany  komunikat zapisuje w dokumentacji wychowawcy.   

5. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno – 
pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie pisemnej, telefonicznej lub w trakcie 
indywidualnej rozmowy z rodzicem.  

6. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej ( zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, 
inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w klasie.   

7. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli  w oddziale  w celu: 
skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych 
zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy 
do potrzeb i możliwości ucznia.   

Informację  o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co 
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.   

Współdziałanie wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia z danym uczniem pozwoli na 
opracowanie, przyjęcie i realizację spójnego i konsekwentnego planu oddziaływań edukacyjnych lub 



EWALUACJA WEWNĘTRZNA * ROK SZKOLNY 2017/2018 * SP 48 W SZCZECINIE 
 

55 
 

terapeutycznych. Proponowana forma współpracy umożliwi także ustalenie działań o znaczeniu 
priorytetowym wobec danego ucznia.  

8. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych 
nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej świadczonej 
poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi szkoły.  

9. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje z rodzicami ucznia lub                        
w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.  

10.  Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być 
przeznaczone na realizację tych form.  

11.  O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz 
wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica 
w formie pisemnej. Wychowawca klasy przekazuje informację, której przyjęcie do wiadomości 
potwierdza rodzic własnoręcznym podpisem  

12. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy  psychologiczno – pedagogicznej swojemu 
dziecku.  

13.  Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim wychowankom.  

14. Wychowawca klasy prowadzi niezbędną dokumentację związaną z organizacją pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej uczniom swojej klasy.  

ZESPÓŁ ODPOWIEDZIALNY ZA OPRACOWANIE, WDROŻENIE I REALIZACJĘ DZIAŁAŃ 

ZWIĄZANYCH Z UDZIELANIEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ 

Skład zespołu 

 

Imię i nazwisko 

 

Stanowisko 

 

Rola w zespole 

Hanna Drygas Wicedyrektor 

Terapeuta 

pedagogiczny  

Nadzoruje działania z zakresu  udzielanej pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej, koordynuje 

rozpoznanie potrzeb uczniów, Prowadzi zajęcia  

korekcyjno-kompensacyjne 

Grażyna Krupa Pedagog 

Terapeuta 

pedagogiczny 

Koordynator szkolnego systemu zapewnienia pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej, prowadzi zajęcia 

korekcyjno- kompensacyjne 

Karolina Mularczyk Terapeuta 

pedagogiczny 

Prowadzi zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 

Ewa Bis Terapeuta 

pedagogiczny 

Prowadzi zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 

Jowita Majdowska Logopeda Prowadzi zajęcia logopedyczne 
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Barbara Raczkowska socjoterapeuta Prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-

społeczne 

Joanna Majchrzak Nauczyciel 

języka 

polskiego dla 

obcokrajowcó

w 

Prowadzi zajęcia z języka polskiego dla uczniów 

obcokrajowców 

Anna Rakowska 

 

Pedagog 

specjalny 

Prowadzi zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z 

orzeczeniami  

Beata Standio Pedagog 

specjalny 

Prowadzi zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z 

orzeczeniami 

 

 IV. Ewaluacja szkolnych programów pracy z uczniem z trudnościami  

PROCEDURY ROZPOZNAWANIA POTRZEB UCZNIÓW 

Określenie indywidualnych potrzeb ucznia wymaga rozpoznania jego możliwości psychofizycznych,                     
w tym wybitnych uzdolnień, a także trudności edukacyjnych. Zespół zaproponował następujące obszary 
rozpoznania: warunki, przebieg oraz wyniki procesu uczenia się, w tym zachowanie ucznia.  

1. Warunki  uczenia  się – czynniki wpływające na proces uczenia się. Rozpoznanie uwzględnia, np.: 

o czynniki wewnętrzne (emocjonalno-motywacyjne, poznawcze): motywacja do uczenia się, 
kontrola emocjonalna, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, zainteresowania, spostrzeganie, 
uwaga, pamięć, myślenie, mowa/komunikacja, sprawność motoryczna, techniki szkolne 
(czytanie, pisanie, liczenie), wiadomości i umiejętności; 

o czynniki zewnętrzne (środowiskowe): środowisko rodzinne, środowisko rówieśnicze/ pozycja w 
grupie klasowej, środowisko szkolne. 

2. Przebieg  uczenia  się – proces nabywania wiadomości i umiejętności szkolnych. Rozpoznanie 
uwzględnia, np.: 

o zaangażowanie procesów emocjonalno-motywacyjnych i poznawczych, z uwzględnieniem 
warunków środowiskowych. 

3. Wyniki  procesu   uczenia  się – osiągnięcia edukacyjne. Rozpoznanie uwzględnia: 
o techniki szkolne (czytanie, pisanie, liczenie), 
o wiadomości i umiejętności, 
o pożądane zachowania społeczne, pożądane cechy osobowe (zainteresowania, aspiracje, 

postawy i wartości). 
 
DO POMIARU DYDAKTYCZNEGO WYKORZYSTYWANE BĘDĄ NARZĘDZIA TAKIE JAK: 

- opinia z poradni psychologiczno- pedagogicznej, 
- opinia logopedy, 
- arkusz obserwacji, 
-  test socjometryczny,  
- kwestionariusz wywiadu,  
- testy osiągnięć oraz metody  diagnostyczne na użytek nauczyciela, takich jak: 

obserwacja, pomiar dydaktyczny, analiza dokumentów, rozmowa diagnostyczna, 
ankieta, eksperyment 
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Ewaluację zrealizowanych celów terapeutycznych będzie dokonywał specjalista 
prowadzący zajęcia przynajmniej 2 razy do roku. Wyniki ewaluacji będą udostępniane 
koordynatorowi w celu aktualizacji listy uczniów wymagających udzielania pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej 

V. Załączniki do szkolnego systemu zapewnienia pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej 

1. Wykaz uczniów wymagających objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w I semestrze 
roku szkolnego 2017/2018 

2. Indywidualizacja pracy z uczniem w czasie zajęć obowiązkowych  

3. Zadania nauczycieli w związku z udzielaną pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole 

4. wzory dokumentów dotyczących pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

 Formularz zgody na zajęcia dodatkowe 

 Formularz ewaluacji zajęć specjalistycznych 

 Formularz zakończenia udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 
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zał. 3 

Ankieta dla nauczycieli SP 48 w Szczecinie     

Drodzy Nauczyciele! Poniższa ankieta służy poznaniu Państwa opinii na temat, czy uczniowie i nauczyciele 

mają wiedzę  i kompetencję w zakresie korzystania z mediów społecznościowych. Ankieta jest anonimowa. 

Prosimy  o podkreślenie lub zaznaczenie właściwej odpowiedzi. Dziękujemy za zrozumienie i wypełnienie 

kwestionariusza. 
 

1. Czy  posiada Pani/Pan prywatne konto użytkownika na następujących portalach 

społecznościowych? 
             Facebook    *TAK                             *NIE                 

Twitter     *TAK                             *NIE                 

Instagram              *TAK                             *NIE                 

Snapchat    *TAK                             *NIE                 

Viber     *TAK                             *NIE                 

2. Jak często korzysta Pani/Pan z zaznaczonych przez siebie portali? (znak X) 
                codziennie   kilka razy w tygodniu  raz w tygodniu lub rzadziej 

Facebook                                      

Twitter                                                   

Instagram                                     

Snapchat                                     

Viber                                      

3. Jak ocenia Pani/Pan własne umiejętności komputerowe? 
*BARDZO WYSOKO          *WYSOKO             * ŚREDNIO         *NISKO         *BARDZO NISKO 

4. Jak ocenia Pani/Pan własne umiejętności komputerowe w zakresie: 
wysoko średnio nisko 

   a  /  wyszukiwania informacji    
   b  /  oceny rzetelności informacji    
   c /   krytycznego i refleksyjnego wykorzystania Internetu    
   d /   czytania i interpretacji tekstu elektronicznego    

5. Jak ocenia Pani/Pan umiejętności komputerowe uczniów w zakresie: 
wysoko średnio nisko 

   a  /  wyszukiwania informacji    
   b  /  oceny rzetelności informacji    
   c /   krytycznego i refleksyjnego wykorzystania Internetu    
   d /   czytania i interpretacji tekstu elektronicznego    

6. Czy zna Pani/Pan zagadnienia dotyczące kwestii praw autorskich w Internecie? 

                 *TAK                             *NIE                         *CZĘŚCIOWO 

7. Czy przestrzega Pani/Pan Prawa Autorskiego korzystając z zasobów Internetu? 

         *TAK                   *CZASAMI                *NIE                         

8. Czy korzystając z komunikacji elektronicznej lub Internetu miała Pani/Pan do czynienia 

ze zjawiskami:   

często rzadko nigdy nie znam tego pojęcia 

   a  /  przemoc     
   b  /  treści promujące zachowania destrukcyjne     
   c /   seksting     
   d /   grooming     
   e /  łańcuszki szczęścia     

9. Czy i jak często napotyka Pani/Pan następujące formy cyberprzemocy?    
często rzadko nigdy nie znam 

tego pojęcia 

   a  /  nagrywanie, rozpowszechnianie treści ośmieszających inne osoby     
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   b  /  wulgarne, poniżające treści w komunikacji internetowej     
   c /   wulgarne komentarze, tzw. hejt     
   d /   podszywanie się za kogoś w Internecie     
   e /  włamania na konta internetowe     
   f /   wykluczenie z grona znajomych     

 

10. Co rozumie Pani/Pan przez pojęcie „bezpieczeństwo w Internecie” ? 

11. Czy korzystając z Internetu podaje Pani/Pan swoje prawdziwe dane osobowe? 
                                   *TAK                        *CZASAMI                   *NIE           

12. Z których form komunikacji oraz wypowiedzi korzysta Pani/Pan w świecie wirtualnym?  

*blog  *fora internetowe  *grupy dyskusyjne    *portale społecznościowe   *komunikatory internetowe 
 

13. Czy wie Pani/Pan w jaki sposób można chronić swoje dane osobowe w Internecie? 

         *TAK                                         *NIE                          

14. Czy jest Pani/Pan zainteresowany podniesieniem swoich umiejętności w zakresie 

bezpieczeństwa w sieci?  

             *ZDECYDOWANIE TAK                *TAK                    *NIE                   *ZDECYDOWANIE NIE   
  

15. Co chciałaby Pani/Pan wiedzieć o bezpieczeństwie w sieci? 

16. Czy według Pani/Pana uczniowie naszej szkoły mają wystarczającą wiedzę i 

umiejętności, aby skutecznie bronić się przed zjawiskiem cyberprzemocy? 
             *ZDECYDOWANIE TAK                   *TAK                    *NIE                 *ZDECYDOWANIE NIE    

17. Czy zauważa Pani/Pan potrzebę przeprowadzenia zajęć dla uczniów dotyczących 

następujących kwestii: 
Cyberprzemoc            *TAK                             *NIE 

Bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych       *TAK                             *NIE 

Prawo autorskie                           *TAK                             *NIE

 Ochrona danych osobowych          *TAK                             *NIE 
  

18.  Czy zauważa Pani/Pan potrzebę przeprowadzenia zajęć dla rodziców dotyczących 

następujących kwestii: 
Cyberprzemoc            *TAK                             *NIE 

Bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych       *TAK                             *NIE 

Prawo autorskie                           *TAK                             *NIE

 Ochrona danych osobowych          *TAK                             *NIE 
  

19.  Czy zauważa Pani/Pan potrzebę zwiększenia kompetencji nauczycieli w zakresie: 
Cyberprzemoc            *TAK                             *NIE 

Bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych       *TAK                             *NIE 

Prawo autorskie                         *TAK                             *NIE

 Ochrona danych osobowych          *TAK                             *NIE 
  

20. Jak często korzysta Pani/Pan z:  
                                        codziennie      kilka razy w tygodniu    raz w tygodniu lub rzadziej 

Komputera                            

Internetu                           

Portali społecznościowych                         

Komunikatorów internetowych                         

Gier on-line                           

21. Jakie urządzenia wykorzystuje Pani/Pan do: 
komputer    tablet                      telefon 

Pracy                             

Nauki                            

Rozrywki                          

Portali społecznościowych                         

Komunikacji internetowej                         

Gier on-line                           
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zał.4 

Ankieta dla uczniów klas 3 – 6 SP 48 w Szczecinie                           

Drodzy Uczniowie!  

Poniższa ankieta służy poznaniu Waszej opinii na temat, czy uczniowie i nauczyciele mają 

wiedzę i kompetencję w zakresie korzystania z mediów społecznościowych. Ankieta jest anonimowa. 

Prosimy o podkreślenie lub zaznaczenie właściwej odpowiedzi. Dziękujemy za zrozumienie                       

i wypełnienie kwestionariusza. 

 

1. Czy  posiadasz prywatne konto użytkownika na następujących portalach 

społecznościowych? 

             Facebook    *TAK                             *NIE                 

Twitter    *TAK                             *NIE                 

Instagram           *TAK                             *NIE                 

Snapchat    *TAK                             *NIE                 

Viber     *TAK                             *NIE                 

2. Jak często korzystasz z zaznaczonych przez siebie portali? (zaznacz  znakiem X) 

                codziennie   kilka razy w tygodniu  raz w tygodniu lub rzadziej 

Facebook                                      

Twitter                                     

Instagram                                     

Snapchat                                     

Viber                                      

3. Jakie treści i jak często umieszczasz na portalach społecznościowych? (zaznacz  znakiem X) 

 często rzadko nigdy nie znam tego 

pojęcia 

   a  /  zdjęcia własne     

   b  /  zdjęcia znajomych, innych osób     

   c /   komentarze oraz polubienia     

   d /   nagrania video, audio     

   e /  linki     

4. Jak oceniasz własne umiejętności komputerowe? 
 *BARDZO WYSOKO         *WYSOKO            * ŚREDNIO          *NISKO         *BARDZO NISKO 

 

5. Jak oceniasz własne umiejętności komputerowe w zakresie: 

wysoko średnio nisko 

   a  /  wyszukiwania informacji    

   b  /  oceny rzetelności informacji    

   c /   krytycznego i refleksyjnego wykorzystania Internetu    

   d /   czytania i interpretacji tekstu elektronicznego    

6. Jak oceniasz umiejętności komputerowe Twoich nauczycieli w zakresie: 

wysoko średnio nisko 

   a  /  wyszukiwania informacji    

   b  /  oceny rzetelności informacji    

   c /   krytycznego i refleksyjnego wykorzystania Internetu    

   d /   czytania i interpretacji tekstu elektronicznego    

 

7. Czy znasz zagadnienia dotyczące kwestii praw autorskich w Internecie? 
                 *TAK                             *NIE                         *CZĘŚCIOWO     
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8. Czy przestrzegasz Prawa Autorskiego korzystając z zasobów Internetu? 
         *TAK                   *CZASAMI                *NIE                          

9. Czy korzystając z komunikacji elektronicznej lub Internetu miałaś/miałeś do czynienia z 

następującymi zjawiskami? (zaznacz  znakiem X) 

często rzadko nigdy nie znam tego pojęcia 

   a  /  przemoc     

   b  /  treści promujące zachowania 

destrukcyjne 

    

   c /   seksting     

   d /   grooming     

   e /  łańcuszki szczęścia     

  

10. Czy i jak często napotykasz następujące formy cyberprzemocy? (zaznacz  znakiem X)  

często rzadko nigdy nie znam tego 

pojęcia 

   a  /  nagrywanie, rozpowszechnianie treści 

ośmieszających inne osoby 

    

   b  /  wulgarne, poniżające treści w komunikacji 

internetowej 

    

   c /   wulgarne komentarze, tzw. hejt     

   d /   podszywanie się za kogoś w Internecie     

   e /  włamania na konta internetowe     

   f /   wykluczenie z grona znajomych     

 

  

11. Co rozumiesz przez pojęcie „bezpieczeństwo w Internecie” i jak to rozumiesz? 

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

12. Czy korzystając z Internetu, w tym z serwisów społecznościowych, podajesz swoje 

prawdziwe dane osobowe? 

                                   *TAK                   *CZASAMI                *NIE                  

13. Zaznacz znakiem X, z których form komunikacji oraz wypowiedzi, korzystasz w świecie 

wirtualnym?  

A. blog  

B. fora internetowe  

C. grupy dyskusyjne   

D. portale społecznościowe   

E. komunikatory internetowe   
 

14. Czy wiesz w jaki sposób można chronić swoje dane osobowe w Internecie? 

         *TAK                   *CZASAMI                *NIE                   

15. Czy jesteś zainteresowana/y podniesieniem swoich umiejętności w zakresie 

bezpieczeństwa internetowego? 
        *ZDECYDOWANIE TAK                     *TAK                       *NIE                  *ZDECYDOWANIE NIE   
  

16. Co chciałbyś wiedzieć o bezpieczeństwie w sieci? 

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

17. Czy według Ciebie uczniowie naszej szkoły mają wystarczającą wiedzę i umiejętności, 

aby skutecznie bronić się przed zjawiskiem cyberprzemocy? 
 

            *ZDECYDOWANIE TAK                     *TAK                    *NIE                 *ZDECYDOWANIE NIE   
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18. Czy chciałbyś uczestniczyć w zajęciach dotyczących następujących kwestii: 

Cyberprzemoc            *TAK                             *NIE 

Bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych       *TAK                             *NIE 

Prawo autorskie           *TAK                             *NIE

 Ochrona danych osobowych          *TAK                             *NIE 

  

19. Czy w zeszłym lub obecnym roku szkolnym nauczyciele naszej szkoły podczas zajęć 

komputerowych poruszali następujące kwestie: 

Cyberprzemoc            *TAK                             *NIE 

Bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych       *TAK                             *NIE 

Prawo autorskie           *TAK                             *NIE

 Ochrona danych osobowych          *TAK                             *NIE 

  

20. Czy w zeszłym lub obecnym roku szkolnym Twój Wychowawca podczas zajęć 

wychowawczych poruszał następujące kwestie: 

Cyberprzemoc            *TAK                             *NIE 

Bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych       *TAK                             *NIE 

Prawo autorskie           *TAK                             *NIE

 Ochrona danych osobowych          *TAK                             *NIE 

  

21. Jak często korzystasz z: (zaznacz  znakiem X) 

                                         codziennie   kilka razy w tygodniu  raz w tygodniu lub rzadziej 

Komputera                            

Internetu                           

Portali społecznościowych                         

Komunikatorów internetowych                         

Gier on-line                           

22. Jakich urządzeń wykorzystujesz do: (zaznacz  znakiem X) 

komputer    tablet                      telefon 

Pracy                             

Nauki                            

Rozrywki                          

Portali społecznościowych                         

Komunikacji internetowej                         

Gier on-line                           

23. Czy Twoi rodzice interesują się tym do czego wykorzystujesz komputer  i Internet? 

         *TAK                   *CZASAMI                *NIE                        

24. Czy Twoi rodzice interesują się tym jakie treści i dane umieszczasz w Internecie?  

         *TAK                   *CZASAMI                *NIE                          

 

 Dziękujemy! Zespół ds. ewaluacji SP 48 

 

 

 

 


