
                             

 

                                      RAPORT Z EWALUACJI 

 

 

Zakres diagnozowania : 

 

 

Obszar :Respektowane są normy społeczne, wskaźniki wewnątrzszkolne 

 

Cele :  

 

Zebranie wszechstronnych informacji o organizacji i warunków 

bezpiecznego pobytu dziecka w szkole 

 

 

                            Wskaźniki wewnątrzszkolne 

 

 

1.Uczniowie czują się bezpiecznie i wiedzą jakich zachowań się od nich 

oczekuje 

 

Przeprowadzono ankiety wśród rodziców i dzieci. 

Na podstawie przeprowadzonej ankiety można stwierdzić ,że 88% dzieci zna 

zasady właściwego zachowania i przestrzega je.  

Normy społeczne przestrzegane przeprowadzone na podstawie dwóch 

poziomów naszej szkoły dowodzą : 

 

Normy społecznie przestrzegane(tak):   klasy I-III                      klasy  IV-VI 

 

uczniowie                                                   97%                                   57%                                

rodzice                                                       100%                                  64%                                      

 

 

Zdaniem dzieci i rodziców na poczucie zagrożenia największy wpływ mają 

grożenie i bicie. Najczęstsze formy agresji spotykane w szkole to agresja 

fizyczna i słowna. 

 

 

 

 2.W szkole działa zespół wychowawczy, działania są jasno sprecyzowane i  

przewodniczący zespołu dba o realizację planu pracy  

 



 

W naszej szkole działa zespół wychowawczy, tworzą go wszyscy nauczyciele, 

przewodniczy mu Dyrektor szkoły.  

Działania zespołu wytycza Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej z 

Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Słupsku- obecny na lata 2013-2017. Jest on 

systematycznie modyfikowany. Z Programem Wychowawczym Szkoły 

skorelowane są bardzo mocno: Program Profilaktyki , Plany Pracy Pedagogów 

Szkolnych oraz Plan Pracy Koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole.  

 Pracę zespołu ujmuje w ramy Harmonogram imprez kulturalnych, zawarty jest 

on w Planie Organizacyjnym Pracy Szkoły.  

Działania zespołu są jasno sprecyzowane, przewodniczący zespołu dba o 

realizację zadań zawartych w Programie Wychowawczym szkoły i 

Harmonogramie imprez.  

Realizując Program Wychowawczy Szkoły osiągnęliśmy następujące cele 

wychowawcze: 

  

-kształtujemy pozytywne postawy wobec ludzi sprawnych inaczej, starszych i 

chorych  

-integrujemy i uczymy współżycia w grupie 

-kształtujemy postawę patriotyczną i obywatelską z uwzględnieniem kultury 

regionalnej  

-propagujemy kulturę narodową i europejską  

-kształtujemy więzi z rodziną i środowiskiem lokalnym  

-promujemy postawę ekologiczną  

-pracujemy na miano „ bezpieczna szkoła”  

 

Sporządzane są okresowe sprawozdania z realizacji Programu Wychowawczego, 

Programu Profilaktyki, Harmonogramu imprez, z pracy Pedagogów, 

Koordynatora ds. bezpieczeństwa. 

 

 

3.Sformułowane są oraz podlegają ewaluacji Program Wychowawczy , 

Program Profilaktyki  

 

Priorytetem do opracowania Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu 

wychowawczego była analiza sytuacji wychowawczej szkoły , analiza 

dokumentacji szkolnej, informacje od nauczycieli, rodziców i uczniów.  

Podstawą sformułowania programów były główne założenia:  

 

A. Uczniowie w szkole czują się bezpiecznie.  

B. Widoczny jest znaczny spadek zachowań agresywnych.  

C. W szkole przestrzegane są prawa i obowiązki ucznia.  

D. W szkole podejmuje się tematy trudne ( przemoc, uzależnienia itp.).  



E. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne, które stanowią alternatywną formę 

spędzania wolnego czasu. 

F. Szkoła realizuje zaplanowane zadania wychowawcze i profilaktyczne.  

Przeprowadzona ewaluacja Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu 

Profilaktyki wykazała skuteczność w realizacji działań, w związku z czym 

znowelizowany Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki, w 

dużym stopniu bazują na dotychczasowych założeniach pracy wychowawczej, 

profilaktycznej i opiekuńczej.  

Przeprowadzona diagnoza środowiska szkolnego wskazała najważniejsze 

problemy, dzięki czemu możliwe stało się określenie i podjęcie działań w 

obszarach działań profilaktycznych, takich ,jak:  

 

• Promocja zdrowia. 

• Przygotowanie do życia społecznego.   

• Profilaktyka uzależnień.  

• Przeciwdziałanie przemocy i agresji  

• Ochrona przed negatywnym wpływem uzależnień.  

• Poznanie i przestrzeganie przez uczniów norm społecznych.  

• Rozwijanie umiejętności społecznych umożliwiających prawidłowe 

funkcjonowanie w relacjach międzyludzkich  

• Rozwijanie poczucia własnej wartości. 

• Budowanie postawy życzliwości i tolerancji wobec innych ludzi.  

• Kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia 

ich poglądów.  

• Podnoszenie umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi w tym za 

pomocą narzędzi technologii informatycznych.  

• Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji, dokonywania wyborów.  

• Uczenie szacunku dla wspólnego dobra  

• Wskazanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i sytuacjami 

trudnymi.  

• Informowanie o konsekwencjach zachowań destruktywnych.  

• Dostarczanie informacji na temat środków uzależniających oraz zagrożeń z 

nimi związanych 

• Pokazanie pozytywnych stron zdrowego stylu życia .  

Założeniem Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego 

Szkoły jest wspomaganie wychowawczej roli rodziny . Szkoła ma obowiązek 

zapewnić wszystkim uczniom powszechny dostęp do nauki i wychowania, 

ochronę przed przemocą, a także kierować się zawsze dobrem ucznia, troską o 

jego zdrowie, postawę moralną z zachowaniem poszanowania godności 

osobistej. Programy są adresowane do młodzieży przechodzącej zasadnicze 



przemiany: fizjologiczne, emocjonalne, społeczne i duchowe związane z 

okresem dojrzewania. Jego realizatorami są: Dyrekcja, wychowawcy klas, 

nauczyciele, Pedagodzy Szkolni, pracownicy administracji i obsługi, zaproszeni 

eksperci.  

 

 

4.Organizowane są spotkania społeczności szkolnej mające na celu 

promocję różnorodnych sukcesów uczniów  

 

W szkole odbywają się regularnie spotkania społeczności szkolnej mające na 

celu promocję różnorodnych sukcesów uczniów. Są to głównie apele szkolne 

dla uczniów klas I-III oraz IV-VI, organizowane na zakończenie każdego 

semestru. 

Podczas apeli podsumowywane są wyniki różnych imprez i konkursów 

szkolnych i międzyszkolnych oraz ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. 

Laureaci otrzymują gratulacje i nagrody z rąk Dyrekcji szkoły. Wymieniane i 

wyróżniane są wówczas 

również osoby i zespoły osiągające wysokie wyniki w nauce i w sporcie. 

Odbywają się także apele śródsemestralne, poświęcone prezentowaniu 

bieżących osiągnięć uczniów na forum szkoły.  

Również podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, w obecności braci 

szkolnej, nauczycieli i rodziców, wręczane są świadectwa uczniom wybijającym 

się w nauce oraz nagrody dla osób szczególnie zasłużonych w działalności na 

rzecz szkoły i najbardziej zaangażowanych w życie szkoły. Ci ostatni otrzymują 

tytuł Ucznia Roku przyznawany przez Samorząd Uczniowski oraz Nagrodę 

Dyrektora Szkoły. 

 

 

5.Popularyzowane są opisy/przykłady pożądanych zachowań  

 

 

W szkole popularyzowane są pozytywne zachowania naszych wychowanków. 

Uczniowie wyróżnieni za wzorowe zachowanie podczas przerw są nagradzani 

dyplomem ,,Mistrz przerwy”, a ich zdjęcie jest w szkolnej gazetce. Uczniowie 

w klasach młodszych wyróżniający się zachowaniem na lekcjach są zachęcani 

symbolicznymi naklejkami z uśmiechem. W starszych klasach uczniowie 

oceniani są według WSO, a spełniający najwyższe kryteria otrzymują 

stypendium naukowe ( jednym z kryteriów otrzymania stypendium jest 

wzorowe zachowanie).  

Nauczyciele dyżurujący podczas przerw chwalą uczniów za właściwe 

zachowanie oraz zwracają uwagę na negatywne zachowania. 

Wychowawcy na lekcjach wychowawczych omawiają zachowanie uczniów i 

podkreślają pozytywne wzorce.  



Na zajęciach wychowania fizycznego trenerzy zwracają szczególną uwagę na 

zachowanie fair play dzieci, promują pozytywne zachowania naszych 

sportowców. Informują uczniów o nagannych zachowaniach pseudokibiców. 

 

 

6.Organizowane są szkolenia uczniów z osobami zajmującymi się 

uzależnieniami  

 

 

Na zajęciach z wychowania do życia w rodzinie uczniowie są szkoleni z zakresu 

rodzaju uzależnień, ich skutków i sposobów unikania ,uczą się asertywności.  

Wszyscy wychowawcy podejmują działania profilaktyczne i realizują treści 

dotyczące badanego obszaru,  

Wpływ uzależnień na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz promowanie 

zdrowego stylu życia to treści które w szerokim zakresie są przekazywane 

uczniom na lekcjach przyrody. 

Szkolne koło LOP organizuje akcje informacyjne „ Dzień bez papierosa”, „ 1 

Grudnia Dzień Walki z AIDS”, organizuje seanse filmowe „ Epitafium dla 

narkomana”, „ Kokaina a organizm człowieka”.  

-Uczniowie są szkoleni i przygotowywani oraz biorą udział w konkursach „ Bez 

nałogów” oraz „Meditest” 

 Pedagog Szkolny oraz Koordynator ds. bezpieczeństwa organizują akcje 

informacyjne : 


Cyberprzemoc  

Stop dopalaczom  

Zachowaj trzeźwy umysł  

 

 

7.Prowadzone są akcje charytatywne  

 

 

W szkole organizowane są liczne akcje charytatywne, w których z dużym 

zaangażowaniem bierze udział brać uczniowska zarówno klas I-III, jak i IV-VI. 

Są to zbiórki pieniędzy w ramach ogólnopolskich akcji, takich jak np. 

„Gorączka Złota”, czy też Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uczniowie 

organizują też zawsze zbiórki różnych rzeczy materialnych, jak np. karmy i 

kocyki dla podopiecznych lokalnego schroniska dla zwierząt („Pełna miska dla 

schroniska”), a także słodyczy dla dzieci z ubogich rodzin (akcje sygnowane 

przez „Caritas” przy parafii współpracującej z naszą szkołą oraz szkolne koło 

LOP„ I Ty możesz zostać Św. Mikołajem” ). Corocznie dzieci zbierają 

przybory szkolne dla swych kolegów z ubogich rodzin a także uczestniczą w 

akcjach zbierania nakrętek, które wymieniane są na wózki inwalidzkie, czy też 



sprzęt rehabilitacyjny, udział uczniów w akcji „ Sprzątanie Świata”,, zbiórka 

makulatury i baterii, zbiórka płyt CD i DVD. 


 

8.Ewaluacji podlega system bieżącego oceniania zachowania  

 

 

W procesie dydaktyczno-wychowawczym systematycznemu ocenianiu 

podlegają uczeń oraz jego osiągnięcia edukacyjne i zachowanie. Ocenianie 

zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i przestrzegania norm społecznych. Każda placówka 

oświatowa – szkoła posiada swój wewnętrzny system oceniania zawierający 

kryteria oceny wiedzy uczniów i ich zachowania. W Szkole Podstawowej z 

Oddziałami Integracyjnymi Nr 10 im. Polonii w Słupsku zachowanie uczniów 

oceniane jest zgodnie z Wewnętrznym Systemem Oceniania zamieszczonym w 

dokumencie jakim jest Statut Szkoły. W klasach I – III dobre, pozytywne 

zachowania promowane są i nagradzane przez nauczycieli wychowawców 

różnymi aktywizującymi metodami:  

W ramach własnych obserwacji nauczyciele wyłaniają uczniów do odznaki  
 

„Mistrz przerwy” – oceniane jest zachowanie uczniów podczas przerw 

międzylekcyjnych (odznaki te wraz z dyplomami wręczane są podczas 

uroczystych apeli podsumowujących każdy kończący się semestr nauki 

szkolnej),  

Nauczyciele wychowawcy w swoich klasach stosują na bieżąco indywidualne  

formy nagradzania pozytywnych zachowań uczniów (różne znaczki graficzne, 

emblematy itp.),  

Systematycznie nauczyciele prowadzą rozmowy, pogadanki odnośnie przyczyn i 

skutków nieprawidłowych zachowań uczniów 

W odniesieniu do uczniów kl. I – VI, którzy sporadycznie lub notorycznie 

przejawiają symptomy różnych niepożądanych zachowań stosowane są 

następujące środki zaradcze: 
  

Na lekcjach wychowawczych prowadzone są rozmowy odnośnie wystąpienia 

przypadków złych zachowań w szkole,  
 

Prowadzone są rozmowy uczeń – nauczyciel, uczeń – pedagog szkolny, uczeń – 

psycholog,  
 

Na bieżąco rodzice powiadamiani są informacją odnośnie złego zachowania 

swojego dziecka poprzez dziennik elektroniczny, 
 

Rodzice wzywani są do szkoły do wychowawcę na rozmowę  



 

Prowadzone są rozmowy z rodzicami w obecności pedagoga szkolnego, 

dyrektora szkoły, bądź wice dyrektora i wychowawcy,  
 

Wpisywane są uczniom uwagi do ich zeszytów do korespondencji z rodzicami 
 

Nauczyciele na bieżąco reagują na zdarzające się złe zachowanie uczniów 

podczas pełnienia dyżurów międzylekcyjnych  
 

Comiesięczne spotkania z rodzicami w ramach „Dni Otwartej Szkoły”, to okazja 

do przekazania cennych uwag odnośnie bieżących zachowań uczniów, 
 

W szkole pracuje także zespół wspomagania psychologicznego, który pomaga 

uczniom sprawiającym trudności wychowawcze. Jest on dla uczniów silnym 

wsparciem.  

  System bieżącego oceniania zachowania zapewnia uczniom poczucie 

bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Również całe grono pedagogiczne wraz z 

dyrekcją szkoły zawsze chętnie służy uczniom swą radą i pomocą w 

przezwyciężaniu trudności i rozwiązywaniu problemów. 

 

 

9.Wszyscy reagują na złe zachowania 

 

 

 Nawiązując do Programu Wychowawczego naszej szkoły, który mówi między 

innymi o tym, że każdy ma prawo do godnego życia, radości i szczęścia oraz 

musi umiejętnie współżyć w grupie społecznej pracownicy szkoły w jednakowy 

sposób reagują na złe zachowanie uczniów. 

 

Wszyscy wychowawcy klas IV-VI sporządzili plan pracy wychowawców, który 

zawiera tematy lekcji mówiące o dobrym zachowaniu. W oparciu o ten plan 

uczniowie są rozliczani ze swojego zachowania. Plan pracy wychowawców jest 

realizowany na godzinie wychowawczej. 

 

Nauczyciele kontaktują się z rodzicami dzieci, które źle zachowały się w szkole 

lub poza nią. Rodzice natychmiast otrzymują powiadomienie o złym 

zachowaniu dziecka. Rodzice o złym zachowaniu dziecka powiadamiani są 

telefonicznie, a szczególnych przypadkach proszeni są o przybycie do szkoły 

. 

Na straży bezpieczeństwa w szkole stoi Statut Szkoły, który przewiduje 

obniżenie stopnia ze sprawowania w przypadku gdy uczeń zachowuje się 

nieodpowiednio lub nagannie, gdy stwarza zagrożenie sobie lub innym. 

 



Negatywne zachowania uczniów są odnotowywane w notatkach nauczycieli i 

wysyłane do rodziców przez e-dziennik i w dzienniku wychowawcy. 

 

 

10.Plan pracy szkoły 

 

 

Plan opracowany został w oparciu o: 

 

- podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 

2013/2014 

- plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty 

- koncepcję pracy SP10 

- wnioski sformułowane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

 

 

11.Teksty dokumentów prawa wewnątrzszkolnego tj.Program 

Wychowawczy,Program Profilaktyki uzależnień,Regulamin 

Wewnętrzny,procedury postepowania w sytuacjach negatywnych, jak i 

zagrożeń,Plan Pracy Wychowawców,Regulamin Zasad Bezpieczeństwa na 

terenie szkoły oraz procedur postępowania szkoły w nagłych wypadkach z 

dnia 24.06.2005r. 

 

Program profilaktyczny obejmował następujące cele: 

 

- bezpieczeństwo dziecka w szkole, na ulicy 

- przekazywanie niezbędnych informacji o uzależnieniach 

- podejmowanie świadomych decyzji w sprawie używek i uczenia się mówienia 

„nie” 

- radzenie sobie ze stresem i agresją 

- pedagogizacja nauczycieli, rodziców i uczniów w zakresie niebezpieczeństw 

związanych z Internetem oraz zagrożeń epidemiologicznych. 

 

 

12. Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej 

 

 

 W protokole z posiedzeń Rady Pedagogicznej zawarte są m.in. sprawozdania z 

następujących działalności: 

 

- sprawozdanie z pracy psychologa 

- sprawozdanie logopedy 

- sprawozdanie pedagoga 



- sprawozdania z kółek zainteresowań 

- sprawozdania z zajęć pozalekcyjnych 

- sprawozdania z zajęć wyrównawczych 

- sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej 

- sprawozdanie z rewalidacji 

- sprawozdania z art.42 KN 
 

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

 

1) organizacje pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych,  

2) projekt planu finansowego szkoły,  

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień,  

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  

5) wnioski o indywidualny program lub tok nauki ucznia,  

6) wnioski dyrektora w sprawie powierzania funkcji kierowniczych w szkole i 

odwoływania z tych funkcji,  

7) tworzenie nowych organizacji młodzieżowych w szkole.  
 

 

 Rada przedstawia wnioski:  

 

 

1) o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska 

kierowniczego w szkole,  

2) do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o zbadanie i 

dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora, organu prowadzącego szkołę 

lub wojewódzkiej rady oświaty.  

3) Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do 

nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą 

naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

 

 

 

13. Zapisy w dziennikach wychowawcy 

 



Dziennik Wychowawcy jest internetowym dziennikiem, posiadającym 
wszystkie niezbędne funkcje, które upraszczają pracę wychowawcy i 
skracają czas takich czynności jak przygotowanie kartek z ocenami na 
wywiadówki czy wyliczenie średniej ocen. Dzięki niemu rodzice w każdej 
chwili mają dostęp do ocen swoich dzieci. Umożliwia też w prosty sposób 
kontakt z rodzicami. 

Funkcje: 

 -gromadzenie i edycja ocen oraz frekwencji uczniów 
 -udostępnianie rodzicom ocen swoich dzieci 
 -system wiadomości umożliwiający łatwy kontakt z rodzicami 
 -sprawdzanie aktywności rodziców 

 

 

14.Sprawozdanie opiekuna szkolnego koła PCK 

 

 

Szkolne koło PCK w II semestrze spotkało się dwa razy. Na spotkaniu w marcu 

omówiono temat „ Krew darem życia”.Dzieci w Internecie wyszukały 

wiadomości o grupach krwi i kto może oddawać krew. W maju spotkanie 

poświęcone było Międzynarodowemu Ruchowi Czerwonego Krzyża i 

Czerwonego Półksiężyca. Od maja zaangażowały się wraz z Samorządem 

Uczniowskim w prowadzeniu akcji organizowanej corocznie przez Zarząd 

Rejonowy PCK w Słupsku „ Goraczka złota”. 

 

 

 

15.Zasady oceny zachowania 

   

 

Na podstawie analizy dokumentów ustalono następujące formy i metody 

diagnozowania zachowań uczniów : 

- rozmowy z nauczycielami 

- prowadzenie odpowiednich rozmów wychowawczych oraz lekcji 

wychowawczych 

- stały kontakt nauczyciela z pedagogiem Szkolnym 

 

WSO opracowano z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej  



z dnia 30 kwietnia 2007 r. (z późn. zm.) w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych/. 

 

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I – III  

 

WZOROWA (W) – zachowanie wzorcowe  

 

a) Wypełnianie obowiązków szkolnych przez ucznia  
 

b) Aktywność społeczna ucznia  

c) Kultura osobista ucznia  

 

NIEZADAWALAJĄCA (N) – zachowanie niezadowalające 

a) Wypełnianie obowiązków szkolnych  
 

b) Aktywność społeczna ucznia  
 

c) Kultura osobista ucznia  

 
 

Kryteria oceniania zachowania w klasach IV-VI  
 

Ocenę zachowania, począwszy od kl. IV szkoły podstawowej ustala się według 

następującej skali:  

Wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne 

 

 

16.Obserwacje, notatki służbowe zapisy w dziennikach, zapisy w dzienniku 

pedagoga 

 

 

Regulacje wewnątrzszkolne mają na celu podkreślenie na celu roli rodziców w 

procesie nauczania, kształcenia i wychowania oraz wzmocnienie stosunków 

partnerskich na linii szkoła-nauczyciel-dom rodzinny ucznia. Rodzice mają 

dostęp do podstawowej dokumentacji szkolnej, współpraca rodziców z 

pedagogiem układa się poprawnie. Szkoła wspierając rodziców w procesie 

wychowania i edukacji współpracuje z wieloma organizacjami m.in. Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną. Nauczyciele zapoznają się z uwagami i opiniami 

rodziców i respektują je w swojej pracy, kierując się dobrem dziecka. 

Prowadzona jest dokumentacja Pedagogów Szkolnych, w której zapisywane jest 

każde zdarzenie negatywne zachowań uczniów np. ( pobicia, wulgaryzmy). 



 

 

 

 

17. Wyniki i wnioski ankiety ewaluacyjnej : 

 

  

Z przeprowadzonego w szkole badania wynika, że uczniowie czują się w szkole 

bezpiecznie i zdecydowana większość uważa, że w placówce nie ma miejsc 

niebezpiecznych. Jednakże wyznaczeni wychowawcy mając na uwadze 

bezpieczeństwo uczniów stwierdzili, że miejscem niebezpiecznym są toalety. 

W ramach działań prewencyjnych każdy nauczyciel po skończeniu lekcji z daną 

klasą wyprowadza uczniów i zabezpiecza odpowiednie ich włączenie się do 

ruchu. Rodzice zgodnie twierdzą, że szkoła właściwie reaguje na wszelkie 

przejawy łamania norm społecznych. W placówce prowadzona jest cykliczna 

diagnoza zachowań oraz zagrożeń poprzez: ankiety, informacje przekazywane 

przez nauczycieli, innych pracowników szkoły, a także rodziców, obserwacje 

zachowań uczniów w czasie lekcji, przerw, zajęć pozalekcyjnych, imprez 

szkolnych wyjazdów oraz analizę ocen z zachowania. Informacje uzyskane 

poprzez diagnozy, po weryfikacji, powodują podejmowanie konkretnych działań, 

zgodnie z przyjętymi w szkole procedurami. Większość ankietowanych 

rodziców uważa, że szkoła szybko reaguje na zachowania niewłaściwe. Wyniki 

ewaluacji wewnętrznej dotyczące obszaru związanego z poczuciem 

bezpieczeństwa w szkole dowodzą, iż zachowania świadczące o łamaniu 

regulaminu w szkole (bójka, używanie wulgarnych słów, wyśmiewanie mają 

charakter incydentalny.  

W szkole podejmuje się szereg skutecznych działań wychowawczych mających 

na celu zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań 

poprzez: tematykę lekcji wychowawczych, spotkania ze specjalistami oraz 

artykuły tematyczne umieszczane na gazetce ściennej, szkolne konkursy o 

tematyce profilaktycznej, udział w akcjach profilaktycznych: „Zachowaj 

trzeźwy umysł”, „Postaw na rodzinę”, akcjach charytatywnych. 

 

Wszelkie działania wychowawcze i profilaktyczne cały czas są modyfikowane, 

a szczególnie, jako efekt podsumowania rocznych działań pracy szkoły. 

Potrzeba modyfikacji wynika ze zmieniającej się rzeczywistości, pojawiających 

się nowych zagrożeń. W związku z tymi zmianami modyfikowane też są plany 

wychowawcze nauczycieli. 

 

Podsumowując można stwierdzić, że: 

 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów.  



2. W opinii uczniów, rodziców wszyscy deklarują, że czują się w szkole 

bezpiecznie.  

3. Wychowawcy odpowiednio reagują na sytuacje trudne, wszelkie przejawy 

łamania norm społecznych. 

4. W szkole prowadzona jest cykliczna diagnoza zachowań.  

5. Uczniowie przestrzegają regulaminów, respektują normy społeczne i wiedzą, 

jakich zachowań się od nich oczekuje. 

6. Dyrektor i nauczyciele cieszą się dużym zaufaniem. Odpowiedzialnie pełnią 

swoje role, właściwie ze sobą współpracują.  

7. W szkole podejmuje się działania wychowawcze i profilaktyczne mające na 

celu zapobieganie wszelkim zagrożeniom 

8.Celem uzyskiwania pozytywnych, pożądanych zachowań należy każdego 

ucznia dowartościować poprzez pochwały najdrobniejszych jego osiągnięć i 

sukcesów – w tym system nagród lub punktów 

9.Należy bardzo wnikliwie przeanalizować sytuację domową i rodzinną 

uczniów, szczególnie tych sprawiających problemy wychowawcze, aby poznać 

czym spowodowane są złe zachowania 

10.Należy w klasie wypracować odpowiednią, miłą i życzliwą atmosferę aby 

wszyscy uczniowie czuli się bezpieczni i potrzebni, mogli się zwrócić do 

wychowawcy ze swoimi problemami 

11.Bardzo ważna jest systematyczna współpraca na polu nauczyciel – 

wychowawca – rodzic – pedagog szkolny – psycholog szkolny – nauczyciele 

świetlicy i biblioteki,  

12.W naszej szkole podejmowane działania wychowawcze  

profilaktyczne są różnorodne i systematyczne, pozwalają wzmacniać pożądane 

zachowania uczniów,  

13. rekomendacje operacyjne ( możliwe do zrealizowania w krótkim czasie) : 

należy 

częściej zapraszać specjalistów profilaktyki uzależnień  

14.rekomendacje strategiczne ( dotyczące długiego horyzontu czasowego) : 

zacieśnić współpracę z instytucjami wspierającymi szkołę. 

 

Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie : 

  

- wpisów i analizy szkolnych programów nauczania wychowania do życia w 

rodzinie ,godzin wychowawczych  

analizy teczki Koordynatora ds. bezpieczeństwa,  

- analizy dziennika Pedagoga Szkolnego,  

-analizy dzienników szkolnych kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych,  

- analizy planów pracy i sprawozdań organizacji LOP i PCK,  

-zdjęć i wpisów zawartych na stronie internetowej szkoły,  

-wywiadów przeprowadzonych z nauczycielami i pedagogami,  

- obserwacji wystaw, gazetek, organizowanych akcji. 


