
 

 

 RAPORT EWALUACYJNY 
 

 

Przedmiot ewaluacji: Ocena podejmowanych w szkole działań 

w zakresie przestrzegania norm i zapewnienia uczniom 

bezpieczeństwa oraz działań wychowawczych. 

 

 

WPROWADZENIE 

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej  w Szkole 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku w roku szkolnym 2014/2015. 

W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje dotyczące respektowania norm społecznych 

pochodzące z wielu źródeł: od uczniów, rodziców, nauczycieli - przy wykorzystaniu różnych metod 

badawczych. 

Do zebrania danych posłużyły kwestionariusze ankietowe. Wykorzystane w procesie badawczym ankiety 

zawierały pytania: otwarte i zamknięte. Wzory ankiet zamieszczone zostały w załączniku. Zgromadzony 

materiał empiryczny został wykorzystany w analizie niniejszego raportu. Wszyscy ankietowani, przed 

rozpoczęciem badań, byli informowani  o celach podejmowanych działań, sposobie wykorzystania ich 

wyników oraz całkowitej anonimowości uzyskanych informacji. Podstawowym ograniczeniem, jakie 

napotkał zespół ewaluacyjny przeprowadzający badanie, była niechęć do wypełnienia ankiety oraz brak 

odpowiedzi na poszczególne pytania. 

 

 ANALIZA 

 
 PRZEDMIOT EWALUACJI 

Respektowanie norm społecznych przez uczniów. 

 

 CEL EWALUACJI  

Ocena respektowania norm społecznych w szkole celem doskonalenia i modyfikacji działań 

wychowawczych nauczycieli wzmacniających właściwe zachowania uczniów. 

 

 OBSZAR 

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej . 

 

 PYTANIA KLUCZOWE: 

1. Jaki jest poziom respektowania norm społecznych i poczucia bezpieczeństwa w naszej placówce ?  



2. Jakie zagrożenia zmniejszające poczucie bezpieczeństwa uczniów występują w naszym 

środowisku szkolnym ?  

3. Jak reagują nauczyciele i jakie konsekwencje są wyciągane za nieprzestrzeganie lub naruszanie 

norm społecznych w szkole i zasad bezpieczeństwa ? 

4. W jakim stopniu są skuteczne podejmowane przez szkołę działania wzmacniające właściwe 

zachowania i eliminujące zagrożenia ? 

5. W jakim stopniu rodzice i szkoła współpracują w kwestii przestrzegania norm i zapewnienia 

bezpieczeństwa ?  

 

 

 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  uwag 

w e-dzienniku. 

Analiza dokumentów szkolnych: Statut, Program Wychowawczy i Profilaktyczny. 

Ankiety skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.  

Wywiady: nauczyciele, pedagog szkolny, opiekun-wychowawca świetlicy, nauczyciel-bibliotekarz 

Obserwacja: nauczyciele, uczniowie 

 

3. PODSUMOWANIE ANALIZY PYTAŃ KLUCZOWYCH: 

1. Jaki jest poziom respektowania norm społecznych i poczucia bezpieczeństwa w naszej placówce ?  

Zdaniem uczniów i rodziców poziom respektowania norm społecznych jest bardzo wysokie, 

zdecydowana większość ankietowanych z tych grup odpowiedziało, że spełniane są standardy zachowań; 

najczęściej młodzież  wymieniała – kulturę osobistą i dbanie o bezpieczeństwo, najrzadziej – dbanie o 

dobro wspólne; rodzice najczęściej: dbanie o dobro wspólne i o bezpieczeństwo, najrzadziej – pomoc 

innym. Nauczyciele poziom respektowania norm oceniają zdecydowanie niżej i zwracają uwagę na brak 

kultury, szacunku i dbałości  o wspólne dobro.  

Szkoła jest miejscem bezpiecznym. Poświadczają to wyniki we wszystkich grupach badanych. 

Uczniowie – tak i raczej tak 

Rodzice – tak i raczej tak  

Nauczyciele – tak i raczej tak 

 



2. Jakie zagrożenia zmniejszające poczucie bezpieczeństwa uczniów występują w naszym 

środowisku szkolnym ?  

Uczniowie spotykają się z agresją słowną, psychiczną i fizyczną. Nikt z rodziców i dzieci nie deklaruje, 

że nie spotkał się  z żadną formą agresji, jednak 81% uczniów spotkało się z agresją słowną, a 10 % z 

fizyczną. Najczęściej na zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa wpływa wyśmiewanie, obgadywanie, 

obrażanie, rozpowszechnianie plotek. Największym źródłem zagrożenia są koledzy i koleżanki ,jednak 

14% ankietowanych uczniów twierdzi, że nikt im nie zagraża.  

 

3. Jak reagują nauczyciele i jakie konsekwencje są wyciągane za nieprzestrzeganie lub naruszanie 

norm społecznych w szkole i zasad bezpieczeństwa ? 

Nauczyciele reagują na niewłaściwe zachowania uczniów stosując  upomnienie ustne, rozmowę z 

rodzicami, upomnienie (uwaga) pisemna, obniżona ocena z zachowania,  rozmowę dyscyplinującą z 

wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem. Zdaniem uczniów najczęściej stosowane są rozmowy 

dyscyplinujące z wychowawcą, pedagogiem i dyrektorem szkoły i rozmowy z rodzicami. Rodzice  

również uważają rozmowy i pogadanki profilaktyczne za najczęściej stosowane, a naszym zdaniem są to 

upomnienia ustne i pisemne uwagi. 

 

4. W jakim stopniu są skuteczne podejmowane przez szkołę działania wzmacniające właściwe 

zachowania i eliminujące zagrożenia ? 

Szkoła podejmuje działania wychowawcze zdaniem 100 %  nauczycieli, 75% rodziców i 100 % uczniów. 

Najbardziej wzmacnianiu właściwych zachowań i poczuciu bezpieczeństwa sprzyjają, zdaniem rodziców 

i uczniów dyżury na przerwach, lekcje wychowawcze  i indywidualne rozmowy z wychowawcą i 

pedagogiem. Naszym zdaniem są to lekcje wychowawcze i indywidualne rozmowy z pedagogiem oraz 

warsztaty profilaktyczne . Skuteczność naszych działań została bardzo różnie oceniona –  blisko 53% 

uczniów twierdzi ,że są skuteczne 70% rodziców i 100 % nauczycieli potwierdza, że te działania są 

skuteczne, a więc tylko niewielki odsetek  badanych dostrzega nieskuteczność działań wychowawczych.  

 

5. W jakim stopniu rodzice i szkoła współpracują w kwestii przestrzegania norm i zapewnienia 

bezpieczeństwa ?  

Uczniowie w niewielkim stopniu  zgłaszają nauczycielom niewłaściwe zachowania tylko 30% 

ankietowanych odpowiedziało, że zgłasza nauczycielom takie przypadki. Z analizy danych wynika, że 

70% ankietowanych uważa, iż ich interwencja u nauczyciela przyniosła skutek 20 %częściowo, a 10 %- 

że sytuacja nie uległa poprawie. 

Rodzice  zwracali się z propozycją działań służących poprawie bezpieczeństwa – z taką inicjatywą 

wystąpiło 30 % badanych i takie działania zostały podjęte przez szkołę, 90%  nauczycieli potwierdziło, iż  



spotkało się z działaniami rodziców w celu poprawy sytuacji w szkole i 100% twierdzi, że działania 

zostały podjęte. 

W ankiecie rodzice mieli możliwość zgłoszenia propozycji działań służących poprawie sytuacji jednak 

nie zrobił tego nikt. Uczniowie uważają, że lekcje wychowawcze, lekcje z pedagogiem i wzmożone 

dyżury przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i respektowania norm społecznych w szkole. 

Nauczyciele kładą nacisk na wzmożony kontakt rodziców z wychowawcą i pedagogiem i konieczność 

przeprowadzania apeli dyscyplinujących. 

 

4.  WNIOSKI 

1. Nasza szkoła jest miejscem bezpiecznym. Zdarzają się jednak akty przemocy fizycznej               

i psychicznej, której najczęstszym źródłem są koledzy i koleżanki. 

2. Normy społeczne są respektowane, jednak należy pracować nad podwyższeniem poziomu 

kultury osobistej i szacunku  dla innych u naszych uczniów. 

3. Nauczyciele reagują na nieprzestrzeganie zasad  przez uczniów. 

4. Szkoła podejmuje działania wychowawcze, jednak ich skuteczność jest nisko oceniona przez 

uczniów. Rodzice i nauczyciele oceniają stopień skuteczności na raczej wysoki.  

5.  Dokumentacja szkolna tj. Statut Szkoły, Program Wychowawczy i Profilaktyczny w 

prawidłowy sposób uwzględnia potrzeby uczniów oraz reguluje ich postawy i zachowania 

poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu kar i nagród. 

6. Rodzice chętnie współpracują ze szkołą.  

 

5. REKOMENDACJE 

1. Regularne, aktywne dyżury nauczycieli podczas przerw. 

2. Należy zawsze i konsekwentnie reagowanie  na niewłaściwe zachowania uczniów, przejawy 

przemocy, agresji. 

3. Współpraca szkoły z rodzicami  - należy zmobilizować rodziców do częstych kontaktów ze szkołą, 

szczególnie rodziców uczniów stwarzających problemy (nierespektowanie norm społecznych, 

zagrożenie bezpieczeństwa). 

4. Realizacja programów wychowawczych i profilaktyki – kontynuacja. 

5.Organizacja zajęć wzmacniających pozytywne zachowania uczniów . 

6. Organizacja we współpracy z policją warsztatów o cyberprzemocy. 

7. Stałe przypominanie zasad obowiązujących w szkole i mobilizowanie uczniów do ich 

przestrzegania. 

8. Upowszechnianie wśród młodzieży znajomości dokumentów zapewniających bezpieczeństwo                

w szkole i poza nią. 

9. Wzmocnić więź nauczyciel – uczeń, by wykształcić płaszczyznę zaufania i współpracy. 


