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1.WPROWADZENIE

Opracowany raport jest wynikiem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w 

Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Rudkach. 

Przedmiotem ewaluacji były efekty działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

Zbadano objęte ewaluacją wewnętrzną Wymaganie 1.4-Respektowane są normy 

społeczne. 

Zespół ewaluacji w opracował koncepcję ewaluacji wraz z narzędziami 

badawczymi oraz zebrał i zanalizował dane. Zbieranie danych odbywało się od XII 

2013 do III 2014 roku.  W kwietniu opracowano wyniki, w maju 2014roku 

opracowano raport. Badania polegały na przeprowadzeniu ankiety wśród odbiorców 

ewaluacji: uczniów, rodziców, nauczycieli. Badaniami objęto: 56 uczniów, 49 

rodziców,  20 nauczycieli, pedagoga szkolnego i lidera zespołu wychowawców. Do 

zebrania danych posłużyły kwestionariusze ankietowe, pytania do wywiadu, analiza 

dokumentów szkoły, takich jak: Statut, plany pracy wychowawców, protokoły, 

dzienniki. Wykorzystane w procesie badawczym ankiety zawierały pytania: otwarte i 

zamknięte. Zgromadzony materiał empiryczny został wykorzystany w analizie 

niniejszego raportu.

Wszyscy badani, przed rozpoczęciem badań, byli informowani o celach badań, 

sposobie wykorzystania ich wyników oraz całkowitej anonimowości uzyskanych 

informacji. Podstawowym ograniczeniem, jakie napotkał zespół ewaluacji 

przeprowadzający badanie, była niechęć do wypełnienia ankiety oraz brak 

odpowiedzi na niektóre pytania.



2. ANALIZA

Celem ewaluacji i zasadniczym problemem badawczym było:

• pozyskiwanie informacji na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole wśród 

uczniów oraz skali i typów zagrożeń występujących na terenie szkoły;

• ocena respektowania norm społecznych w szkole celem doskonalenia i 

modyfikacji działań wychowawczych nauczycieli wzmacniających właściwe 

zachowania uczniów.

Pytania kluczowe (badawcze) były następujące:

• Jaki jest poziom wiedzy na temat bezpieczeństwa w szkole?

• Jakie działania wychowawcze podejmuje szkoła w celu eliminowania zagrożeń

i wzmacniania właściwych zachowań?

• W jaki sposób w szkole diagnozuje się zachowania uczniów?

• Czy uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje?

•    Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie?

• Jaka jest skala bezpieczeństwa wśród uczniów?

•   Jakich zachowań dotyczy identyfikowane przez uczniów zagrożenie?

OPIS ZASTOSOWANEJ METODOLOGII ORAZ ŹRÓDŁA INFORMACJI 

WYKORZYSTANYCH W BADANIU

Główną metodą wykorzystaną do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej 

była metoda sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki badawczej, jaką 

jest ankieta. Do uzyskania odpowiedzi na pytania kluczowe zespół zadaniowy 

przygotował narzędzie badawcze - trzy kwestionariusze ankiet skierowane 

odpowiednio do każdej z grup badawczych. Dodatkowo zespół zadaniowy prowadził 

obserwacje zachowań uczniów. Dokonano również analizy dokumentów 

wewnątrzszkolnych i zeszytów uwag.



Analiza dokumentów szkolnych: Statut, Program Wychowawczy i Profilaktyczny.

Ankiety skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Wywiady: nauczyciele, pedagog szkolny, lider wychowawców

Obserwacja: nauczyciele, uczniowie

ANALIZA PYTAŃ KLUCZOWYCH

1. Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie?

 91% uczniów czuje się w szkole bezpiecznie, tylko pięcioro stwierdziło,że nie 

czuje się bezpiecznie na terenie szkoły. Podobnie twierdzą rodzice uczniów, bo aż 

96% uważa, że ich dziecko czuje się w szkole bezpiecznie. 100% nauczycieli uważa, 

że nasza szkoła jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym.

2.Jaka jest skala poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów?

Badani uczniowie wysoko oceniają swoje poczucie bezpieczeństwa w szkole.

W skali 1-5, 41 uczniów na 56 badanych swoje bezpieczeństwo oceniło na 5pkt,  9/56

na 4, wśród rodziców 22 osoby bezpieczeństwo swoich dzieci oceniło na 5, 14 na 4, 6

osób na 3 pkt, 7 badanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

Nauczyciele podobnie jak uczniowie wysoko oceniają poczucie bezpieczeństwa w 

szkole. 8/20 oceniło na 5, a 12/20 na 4.

3. Jakich zachowań dotyczy identyfikowane przez uczniów zagrożenie?

Najwięcej badanych uczniów obawia się wyśmiewania, przezywania, 

obgadywania, rozpowszechniania plotek. W dalszej kolejności uczniowie 

wymieniali: obrażanie, wymuszanie, grożenie, niszczenie. 

Zdaniem rodziców uczniowie najczęściej obawiają się: wyśmiewania (73%), 

grożenia(63%), przezywania i wymuszania (po 45%), obrażania (37%). W 

dalszej kolejności wymieniali obgadywanie, niszczenie, izolowanie (po 29%). 

24% wśród rodziców wskazało jako poczucie zagrożenia- okradanie.

Nauczyciele twierdzą, że najczęstszym niepożądanym zachowaniem wśród 

uczniów jest wyśmiewanie- 14/20,  przezywanie i grożenie- po 10 odpowiedzi,



9/20 podaje bicie, 7/20 obrażanie, 6- obgadywanie, 5- izolowanie.

Ponad 68% badanych uczniów doświadczyło agresji słownej, 22% fizycznej, a 

10% żadnej z nich. Wg rodziców słownej 37%, 12% fizycznej, 10% 

psychicznej. 53% badanych rodziców twierdzi, że ich dziecko nie spotkało się 

z  agresją. Wg nauczycieli 14 badanych twierdzi, że najczęściej uczniowie 

spotykają się z agresja słowną, 8/20  z fizyczną, 2 podają agresję psychiczna.

Z analizy danych wynika, że sprawcami zachowań agresywnych, których 

doświadczają uczniowie, są w zdecydowanej większości szkolne koleżanki i koledzy.

1 rodzic  i 1 nauczyciel jako źródło zagrożenia dla uczniów wskazał nauczyciela. 

4.Czy uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje?

Na pytanie dotyczące znajomości praw i obowiązków ucznia  89% badanych 
uczniów odpowiedziało, że zna swoje prawa i obowiązki. Najważniejsze prawa 
ucznia wymieniane przez badanych to:

• możliwość zgłaszania nieprzygotowania 3 razy w semestrze

• możliwość poprawy oceny z klasówki

Najważniejsze, zdaniem ankietowanych, obowiązki ucznia to:

• Odrabiać zadania domowe 

• Być grzecznym 

• Uczyć się 

• Dobrze wypełniać obowiązki dyżurnego

      • Mieć szacunek dla nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły 

• Przychodzić do szkoły 

• Słuchać pani, robić to, o co pani prosi 

• Przestrzegać wspólnie ustalonych zasad 

90% rodziców uważa,że ich dzieci znają swoje prawa i obowiązki, 10% uważa, że
nie.

Wg rodziców najważniejsze prawa ucznia to:

• prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z 
zasadami higieny pracy, opieki wychowawczej i warunków pobytu w 



szkole.

• Prawo do nauki, wypowiedzi własnych opinii, poszanowanie wlasnej 
godności.

• Prawo do rzetelnej i sprawiedliwej oceny.

• Sprawiedliwe traktowanie.

• Rozwijanie umiejętności i zdolności, reprezentowanie szkoły w konkursach
i zawodach.

• Prawo poprawiania ocen.

Wg rodziców najważniejsze obowiązki ich dzieci to:

• chodzenie do szkoły

• wypełnianie powierzonych zadań

• szacunek wobec nauczycieli i innych uczniów

• dbanie o dobre imię szkoły

• systematyczne przygotowywanie się do zajęć szkolnych, odrabianie prac 
domowych

• dbanie o bezpieczeństwo własne, swoich kolegów i koleżanek

• przestrzeganie przepisów i zasad obowiązujących w szkole

Wszyscy nauczyciele uważają, że uczniowie znają swoje prawa. 

Za najważniejsze prawa uznają:

• prawo do wypowiedzi-12/20

• możliwość bycia nieprzygotowanym 6/20

• prawo do nauki 4/20

• prawo do poprawy oceny 3/20

16/20 nauczycieli twierdzi,że uczniowie znają swoje obowiązki  3/20, że nie, jedna 
osoba nie udzieliła odpowiedzi.

Za najważniejsze podają: obowiązek nauki, systematyczność, przestrzeganie Statutu, 
odrabianie prac domowych, odpowiedni strój, właściwe zachowanie, pilność.

5.Czy w szkole respektowane są normy społeczne?

98% badanych uczniów stwierdziło, że przestrzega norm społecznych 
obowiązujących w szkole. Zapytani, jakich zachowań oczekuje się od uczniów 
wymieniali następujące normy zachowania: kulturę osobistą,aktywność na 
lekcjach,odrabianie zadań domowych, postępowanie zgodnie ze statutem, 
szacunek wobec nauczycieli i personelu szkoły. Według 96% rodziców w 
szkole są przestrzegane normy społeczne, 1 osoba twierdz, że tak nie jest, 1 nie
udzieliła odpowiedzi. Za najważniejsze normy społeczne uważają:



• szacunek wobec nauczycieli i personelu- 94%

• tolerancję- 90%

• kulturę osobistą- 80%

• dbanie o mienie szkoły-67%

• nieużywanie wulgaryzmów-63%

• postępowanie zgodnie ze statutem-57%

• aktywność na lekcjach, odrabianie zadań domowych- po 47%

• estetyczny wygląd-33%

89% badanych uczniów, a 100% rodziców twierdzi,że w ich domu rodzinnym są 
respektowane normy społeczne. Uczniowie i rodzice za najważniejsze uważają 
szacunek wobec innych członków rodziny, kulturę osobistą, wypełnianie 
domowych obowiązków, odpowiedzialność za powierzone zadania, troskę o 
wspólne dobro.

Zdaniem badanych rodziców, ich dzieci wiedzą jakich zachowań oczekuje się od nich

w szkole i ich przestrzegają, tak odpowiedziało 90% badanych. 

100% nauczycieli uważa, że uczniowie znają normy społeczne obowiązujące w 

szkole. Za najważniejsze uważają: kulturę osobistą 14/20, postępowanie zgodnie ze 

Statutem 12/20, dbanie o mienie- 9/20, tolerancja 8/20.

6. Czy, a jeżeli tak, to w jaki sposób komunikowane jest uczniom, jakich zachowań 

się od nich oczekuje?

  Według badań, nauczyciele komunikują uczniom, jakich zachowań się od nich 
oczekuje. Sposoby informowania uczniów są następujące:

• pogadanki 

• rozmowy z uczniem w konkretnej sytuacji zagrożenia – przypomnienie 
obowiązujących zasad

• zajęcia i rozmowy podczas godzin wychowawczych

• jasne określenie zasad zachowania i konsekwencji wynikających z ich 
nieprzestrzegania

• kodeks grupy, klasy

7. Czy w szkole diagnozuje się zachowanie uczniów? Jeżeli tak, to w jaki sposób 

wyniki tej diagnozy są wykorzystywane?



Diagnozę zachowania uczniów prowadzi pedagog oraz wychowawcy klas.

Sposoby diagnozowania:

-Obserwacja zachowań dzieci

-Oceny z zachowania

-Ankiety

-Omawianie i analiza zachowań negatywnych w grupach/klasach lub 
indywidualnie

-Skierowanie do PPP

Wyniki diagnozy wykorzystywane są w następujący sposób:

• Są wskazówką do pracy z dzieckiem – analiza przyczyn złego postępowania,

rozwiązywanie problemów wychowawczych w grupie i indywidualnie;

• Omawianie i analizowanie negatywnych zachowań – ze zwróceniem uwagi na

wszelkie możliwe skutki i konsekwencje;

• Wybór tematów w ramach godzin wychowawczych i edukacji społecznej;

• Podczas opracowywania klasowych programów wychowawczych;

•Do konstruowania planów wychowawczych, terapeutycznych i profilaktycznych;

• Zwracanie szczególnej uwagi na miejsca szczególnie niebezpieczne;

• Podczas wystawiania ocen z zachowania;

• Na spotkaniach z rodzicami;

Na  niewłaściwe  zachowania  ucznia  badani  nauczyciele  reagują  w  następujący

sposób:

• Stosują upomnienie ustne

• Rozmowy dyscyplinujące

• Nagradzanie właściwych zachowań

• Pisemne uwagi w dzienniczku ucznia



• Rozmowa z rodzicami, ustalenie kary

• Rozmowa z wychowawcą, pedagogiem lub dyrektorem

• Udzielenie nagany

8.  Czy  podejmowane  są  działania  wychowawcze  mające  na  celu  eliminowanie

zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? Jakie to są działania? 

100% ankietowanych rodziców i nauczycieli przyznało, że w szkole podejmowane są

działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie 

właściwych zachowań. 

Badani rodzice wymieniają tu następujące działania szkoły:

•Po zgłoszeniu problemu, wychowawca lub dyrektor starają się go rozwiązać; 

•Rozwiązywanie problemów natychmiastowo;

• Rozmowy wychowawcy z zainteresowanymi uczniami i rodzicami;

•Rozmowy-spotkania z pedagogiem

• Spotkania z rodzicami;

•  Dyżury nauczycieli;

• Obserwacja, interwencja,

• Pilnowanie uczniów na terenie szkoły (klasy, korytarz, szatnia,boisko);

• Pogadanki o zagrożeniach;

• Uwagi ustne i pisemne;

• Kary adekwatne do czynu;

• Zwracanie uwagi dzieciom, że nie wolno popychać, przezywać itp.

Biorący udział w badaniu ankietowym nauczyciele wymienili następujące 
działania wychowawcze szkoły mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz 
wzmacnianie właściwych zachowań:

• Rozmowy z uczniami

• Pogadanki z przedstawieniem właściwych postaw



• Zajęcia organizowane przez wychowawców

• Zajęcia z pedagogiem

• Realizowanie programu wychowawczego i profilaktycznego – system kar i 
nagród

• Współpraca z rodzicami

• Pedagogizacja rodziców

• Apele – podczas których uczniowie są nagradzani bądź upominani

8. Czy podejmowane działania wychowawcze wpływają na zmniejszenie

(eliminowanie) zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań?

Zdaniem badanych nauczycieli podejmowane przez szkołę działania przynoszą

pożądany  efekt  wychowawczy  w  postaci  poprawy  zachowania  uczniów,  spadek

zachowań nagannych i  nieodpowiednich.  Zwiększyła  się  świadomość  uczniów na

temat środków uzależniających.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Analiza  zebranego  materiału  pozwoliła  na  sformułowanie  następujących

wniosków:

1. Szkoła  jest  przyjazna  i  bezpieczna.  Uczniowie  czują  się  w  szkole

bezpiecznie,  choć  doświadczają,  ze  strony  innych  uczniów,  różnego

rodzaju  zachowań  agresywnych,  mających  charakter  agresji  słownej,

czasem również fizycznej.

2. Wszyscy uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje, ale nie

zawsze przestrzegają norm społecznych obowiązujących w szkole.

3. Nauczyciele komunikują uczniom, jakich zachowań się od nich oczekuje.

Czynią  to  głównie  w  formie  pogadanek  oraz  rozmów  z  uczniem  w

konkretnej  sytuacji  zagrożenia  w  celu  przypomnienie  obowiązujących

zasad.

4. W  szkole  diagnozuje  się  zachowanie  uczniów,  a  wyniki  diagnozy  są

wskazówką do pracy z dzieckiem – analiza przyczyn złego postępowania,

rozwiązywanie  problemów  wychowawczych  w  grupie  i  indywidualnie;



służą  też  do  tworzenia  różnego  rodzaju  programów  profilaktycznych,

wychowawczych  oraz do dalszej pracy dydaktyczno – wychowawczej.

5. W szkole podejmowane są różnego rodzaju działania wychowawcze mające

na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. 

6. Szkoła, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej,

powinna  kontynuować  dotychczasowe  działania  wychowawcze  oraz

podejmować nowe działania przynoszące pożądany efekt wychowawczy.

REKOMENDACJE

1. Wzmożyć czujność  podczas dyżurów i natychmiast, odpowiednio reagować na

wszelkie przejawy agresji wśród uczniów.

2.Organizować warsztaty profilaktyczne dla uczniów i rodziców we współpracy z

Świętokrzyskim  Centrum  Profilaktyki  i  Edukacji  w  Kielcach  na  temat

rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie ze złością.

3.Stworzyć Klasowe Kodeksy Właściwego Zachowania w Szkole.

4.Podczas  omawiania  praw  i  obowiązków  ucznia  na  lekcjach  wychowawczych

należy upewnić się, czy uczniowie dobrze rozróżniają swoje prawa od obowiązków

oraz czy je rozumieją.

5.Przeprowadzać rozmowy z uczniami na temat kulturalnego zachowania się wobec

innych, wskazywać sposoby radzenia sobie z agresją.

6.Podkreślać,  iż  przemoc  słowna  jest  tak  samo  karana  jak  przemoc  fizyczna  i

przypominać o konsekwencjach takiego postępowania.


