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Raport z ewaluacji wewnętrznej 

Wymaganie  

Respektowane są normy społeczne 

 

Ewaluacja wewnętrzna została przeprowadzona na podstawie: Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego. 

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły raport został opracowany przez zespół nauczycieli 

w składzie:  

1. Janusz Wójtowicz 

2. Bogumiła Łoś 

3 . Aneta Wronowska  

4. Natalia Jankowska 

5.Danuta Bugajska 

Raport z ewaluacji wewnętrznej zawiera: 

-Część informacyjną, w której określono: 

● cel ewaluacji, 

● przedmiot ewaluacji, 

● pytania kluczowe, na które szukano odpowiedzi w ramach prowadzonych badań. 

-Część opisową, która przedstawia: 

● dostosowane do kolejnych pytań kluczowych metody oraz narzędzia badania i ich 

opis. 

-Część podsumowującą, która obejmuje wnioski i rekomendacje. 



-Analizę wyników ankiet. 

I Cel ewaluacji: 

-Pozyskanie informacji na temat bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów i nauczycieli oraz 

skali i typu zagrożeń występujących na terenie szkoły. 

-Opracowanie planu działań mających na celu zwiększenie wśród uczniów i nauczycieli 

respektowania norm społecznych i zmniejszania/wyeliminowania zachowań niezgodnych z 

normami społecznymi. 

II Pytania kluczowe i narzędzia ewaluacji: 

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

pracowników szkoły? Czy relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej oparte 

są na wzajemnym szacunku i zaufaniu? 

2. Jaka jest znajomość norm społecznych wśród uczniów? 

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

• W jaki sposób i kiedy uczniowie dowiadują się, jakich zachowań się od nich oczekuje? 

• Jakie są sposoby reagowania i wyciągane konsekwencje za nieprzestrzeganie lub naruszanie 

norm społecznych i zasad bezpieczeństwa w szkole? 

3. Jakie jest źródło i skala bezpieczeństwa lub jej braku wśród uczniów, nauczycieli, 

personelu szkoły i jakich dotyczy zachowań ? 

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

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

społecznych? 

• Jakie akty prawne regulują w/w zagadnienie? 

• Które dokumenty prawa wewnątrzszkolnego określają zasady bezpieczeństwa i 

przestrzegania norm społecznych? 

• Kto zapoznaje uczniów i rodziców z przepisami prawa wewnątrzszkolnego dotyczącego 

bezpieczeństwa i przestrzegania norm społecznych? 

• Gdzie znajdują się wewnątrzszkolne regulaminy, jaka jest dostępność do tych aktów prawa? 

• W jakim stopniu dokumenty prawa wewnątrzszkolnego są znane i przestrzegane przez 

uczniów, rodziców i nauczycieli? 

6. Czy podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są efektywne i wpływają na 

zmniejszenie/eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? 



Jakie działania wychowawcze, mające na celu eliminowanie zagrożeń, zrealizowano w szkole 

w roku szkolnym 2015/2016? 

• Jakie działania wychowawcze i profilaktyczne podejmuje szkoła? 

• Jaką rolę w formułowaniu i realizacji tych działań odgrywają rodzice? 

• W jaki sposób monitorujemy zachowania uczniów? 

• Kto i jak często diagnozuje i analizuje zachowania uczniów w szkole? 

• W jaki sposób zbierane są opinie i uwzględniane inicjatywy uczniów dotyczące działań 

wychowawczych? 

7. Czy rodzice i szkoła współpracują w kwestii przestrzegania norm i zapewnienia 

bezpieczeństwa? 

8. Czy uczniowie współpracują ze sobą w realizacji zdań, będących wynikiem działań 

Samorządu Uczniowskiego? 

III Kryteria ewaluacji: 

• Powszechność stosowania określonych przez szkołę norm społecznych. 

• Skuteczność podjętych działań profilaktyczno-wychowawczych. 

IV Próba badawcza: 

1.  Analiza dokumentacji prowadzonej przez wszystkie zespoły nauczycielskie 

funkcjonujące w szkole. 

2.  Ankiety, wywiady przeprowadzone wśród : nauczycieli pracujących w szkole oraz 

pracowników niepedagogicznych, uczniów i rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W ewaluacji wzięło udział 69 uczniów szkoły podstawowej i 55 gimnazjum. 

Projekt raportu 

Odpowiedzi na pytania kluczowe 

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

pracowników szkoły? Czy relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej oparte są 

na wzajemnym szacunku i zaufaniu? 

74% uczniów szkoły podstawowej i 62% gimnazjum twierdzi, że przestrzega norm zachowania 

obowiązujących w szkole. Zdecydowana większość rodziców(86,5 %) uważa, że ich dzieci zachowują 

się zgodnie z normami. Z pozostałej grupy 14,6% przyznało, że ich dziecko obraziło kogoś, 8,5% 

przezywało, a 1,2% używało przemocy fizycznej, 34,1% twierdzi, że podobne wydarzenia nie miały 

miejsca. 

59% uczniów sp i 60% gimnazjalistów deklaruje, że nie stosowało przemocy.12 % respondentów ze 

szkoły podstawowej i 31% z gimnazjum obrażało kogoś, 12% i odpowiednio 18% przezywało, 7% i 

5% używało przemocy fizycznej.  

Respondenci pytani o formy przemocy, których byli świadkami wymieniają najczęściej: obrażanie i 

przezywanie(54% sp i 72% gimnazjum), przemoc fizyczna(28% sp i 18% gimnazjum), plotki i 

oszczerstwa rozpowszechniane przez Internet i sms-y(3%sp i 21%-gimnazjum), szantażowanie i 

zastraszanie(16% sp i 1% gimnazjum), kradzież(po 4% w sp i gimnazjum), wymuszanie 

pieniędzy(po 1% w sp i gimnazjum). 

56,1% rodziców twierdzi, że ich dzieci nie były w szkole świadkami przemocy, 41,5% jest 

przeciwnego zdania. Z tej grupy 21,9% podaje, że dziecko było świadkiem przezywania, 15,8% 

wyśmiewania, 8,5% bicia, 7,3% obrażania i ośmieszania, po 4,8% obgadywania i kopania, 3,6% 

izolowania w grupie, po 2,4% popychania i plotek oraz oszczerstw rozpowszechnianych przez Internet 

i sms-y. 

Jako sprawców łamania norm respondenci podają najczęściej swoich kolegów(54%-sp i 74%-

gimnazjum), ale wskazują także nauczycieli(1%-sp i 10%-gimnazjum) oraz personel szkoły(1%-sp) i 

osoby obce(1%- gimnazjum). 

Respondenci pytani o atmosferę panującą w szkole podają:  

a)uczniowie: 

-koleżeństwo(80%-sp, 62%-gimnazjum), 

-obojętność(16%-sp, 33%-gimnazjum), 

-agresja(4%-sp, 5%-gimnazjum); 

b)rodzice: 

-koleżeństwo(67,1%), 

-obojętność(23,2%), 



-agresja(7,3%); 

c)nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni: 

-koleżeństwo(100%), 

-obojętność(0%), 

-agresja(0%). 

 

2. Jaka jest znajomość norm społecznych wśród uczniów? 

Czy uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje?  

Większość uczniów wie, jakich zachowań się od nich oczekuje, co wynika z przeprowadzonych 

ankiet. Twierdząco odpowiedziało 83% uczniów szkoły podstawowej i 62% gimnazjum. Niestety z 

tych samych ankiet można się dowiedzieć, że uczniowie nie zawsze postępują zgodnie z przyjętymi 

zasadami. 23% uczniów szkoły podstawowej i 38% gimnazjum twierdzi, że czasami przestrzega 

norm zachowania obowiązujących ucznia. 

Uczniowie potrafią wymienić, jakie się od nich oczekuję. 

Na tak postawione pytanie uczniowi odpowiadali: być grzecznym, nie przeklinać, mieć szacunek dla 

innych uczniów(„nie zbliżać się do osób płci przeciwnej”), nauczycieli i rodziców, nie stosować 

przemocy, unikać niebezpiecznych zabaw, przestrzegać zasad BHP, odrabiać zadania domowe, 

codzienne przygotować się do lekcji, szanować innych uczniów i osoby starsze, nie obrażać innych, 

pomagać kolegom(koleżankom), nie przezywać, nie szantażować, być tolerancyjnym, koleżeńskim, 

kulturalnym, posłusznym, nie wychodzić na podwórko, nie wychodzić poza swój korytarz, szanować 

nauczycieli, pracować na lekcji, zachować ciszę na lekcji, pomagać innym uczniom w potrzebie, 

systematyczne chodzić do szkoły, sprzątać po sobie(odklejanie zużytych gum spod ławki, zbierać 

papierki), stosować się do regulaminów, być punktualnym. 

Respondenci najczęściej dowiadują się o swoich obowiązkach i prawach od wychowawcy klasy(61% 

szkoła podstawowa i 76% gimnazjum oraz ze statutów i regulaminów(szkoła podstawowa-22% 

gimnazjum-24%, na następnych miejscach znajdują się rodzice i Internet-strona internetowa szkoły). 

Jakie są sposoby reagowania i wyciągane konsekwencje za nieprzestrzeganie lub naruszanie 

norm społecznych i zasad bezpieczeństwa w szkole? 

Nauczyciele reagują w przypadku nieprzestrzegania lub naruszania norm społecznych w szkole. 

Formy reakcji: 

-rozmowa z uczniem (7 osób), 

-zwracanie uwagi(3 osoby),  

- rozmowa z rodzicami(3 osoby), 

- upomnienie(3 osoby), 

-zwracam natychmiastową uwagę(2 osoby), 



- przypominanie regulaminów szkolnych, 

-tłumaczenie niestosowności takiego zachowania, 

-powiadomienie dyrektora,  

-wpisaniu uwagi do dziennika,  

-wpisanie uwag do zeszytu. 

 

3. Jakie jest źródło i skala bezpieczeństwa lub jej braku wśród uczniów, nauczycieli, personelu 

szkoły i jakich dotyczy zachowań ? 

Zdecydowana większość uczniów na pytanie Czy w swojej szkole czujesz się bezpiecznie? 

odpowiedziała pozytywnie(75% w szkole podstawowej, 85% w gimnazjum, 88% rodziców, 100% 

pracowników niepedagogicznych). 80% uczniów gimnazjum i 75% szkoły podstawowej wybrało 

określiło stopień bezpieczeństwa na 4 i 5 w pięciostopniowej skali. 

Poczucie bezpieczeństwa uczniów zakłóca najczęściej: 

-przezywanie(32% szkoła podstawowa, 47% gimnazjum), 

-wyśmiewanie(19% szkoła podstawowa, 38% gimnazjum), 

-obgadywanie(10% szkoła podstawowa, 36% gimnazjum), 

-obrażanie, ośmieszanie(10% szkoła podstawowa, 29% gimnazjum), 

-plotki i oszczerstwa rozpowszechniane przez Internet i sms-y(7% szkoła podstawowa, 27% 

gimnazjum), 

-bicie, kopanie lub popychanie(16% szkoła podstawowa, 7% gimnazjum), 

-grożenie, zastraszanie(12% szkoła podstawowa, 2% gimnazjum). 

Na pytanie, jakich zagrożeń Państwa dziecko było świadkiem rodzice wymieniają: 

przezywanie(21,9%), wyśmiewanie(15,8%), bicie(8,5%), obrażanie i ośmieszanie(po 7,3%), 

obgadywanie i kopanie(po 4,8%), izolowanie w klasie lub w grupie(3,6%), popychanie, plotki i 

oszczerstwa przez Internet i sms-y(2,4%). 

Na pytanie Czy była Pani/Pan świadkiem przemocy w stosunku do uczniów nauczyciele 

odpowiadają: 

obrażania, przezywania(100% nauczycieli i 33%-pracowników niepedagogicznych), plotek i 

oszczerstw -Internet i sms-y(po 11%-nauczyciele). 

11% nauczycieli i 66,6% pracowników twierdzi, że takie wydarzenia nie miały miejsca.  

Nikt nie był świadkiem przemocy fizycznej, szantażowania, pobić, kradzieży. 



Sprawcami w/w zachowań są najczęściej uczniowie(54%-sp i 74%-gimnazjum), ale respondenci 

wskazują także nauczycieli(1%-sp i 10%-gimnazjum) oraz personel szkoły(1%-sp) i osoby obce(1%- 

gimnazjum). 

Za najmniej bezpieczne miejsca uczniowie uważają korytarz(33%-sp i 40%- gimnazjum), 

szatnie(35%-sp i 18%- gimnazjum), toalety(17%-sp i 14%-gimnazjum), klasę(12%-sp i 13%-

gimnazjum) oraz boisko(3%-sp i 9%-gimnazjum). 

Rodzice za najmniej bezpieczne miejsce uznali szatnie(23,1%), korytarz((21,9%), toalety(15,8%), 

klasy(6,1%) i boisko(4,8%). 

Nauczyciele wskazali toalety(55,5%), szatnie(22%) oraz klasy, korytarz i boisko(po 11%). 

Pracownicy niepedagogiczni wymienili w tym pytaniu klasę(33%). 

 

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

W celu poprawy bezpieczeństwa w budynku szkoły zamontowano kamery. W czasie długich przerw 

podwojono dyżury nauczycielskie. Sukcesywnie wykonuje się także remonty sal, korytarzy i ubikacji 

uczniowskich oraz nauczycielskich. W czasie ferii zmodernizowano oświetlenie na korytarzach. 

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

społecznych? 

• Jakie akty prawne regulują w/w zagadnienie? 

• Które dokumenty prawa wewnątrzszkolnego określają zasady bezpieczeństwa i przestrzegania 

norm społecznych? 

Zachowanie i normy społeczne obowiązujące w szkole reguluje przede wszystkim Statut Zespołu 

Szkół w Wołkowyi. W szkole znajdują się także regulaminy sal i instrukcje dotyczące postępowania z 

sprzętem(regulamin placu zabaw, pracowni komputerowej, sali gimnastycznej, instrukcja 

przeciwpożarowa, instrukcja obsługi sprzętu komputerowego). 

• Kto zapoznaje uczniów i rodziców z przepisami prawa wewnątrzszkolnego dotyczącego 

bezpieczeństwa i przestrzegania norm społecznych? 

Z przepisami prawa wewnątrzszkolnego najczęściej zapoznaje uczniów wychowawca(61%-sp i 76%-

gimnazjum), rodzice, strona szkoły(9%-sp i 2%-gimnazjum), inni nauczyciele, pedagog(6%-sp i 2% 

gimnazjum), samodzielna lektura statutów i regulaminów(22%-sp i 24%-gimnazjum). 

Rodzice wiedzę o prawie szkolnym czerpią od: wychowawcy(71%), ze strony internetowej 

szkoły(12,2%), od innych nauczycieli, pedagoga lub dyrektora(4,8%), od innych rodziców(2,4%). 

• Gdzie znajdują się wewnątrzszkolne regulaminy, jaka jest dostępność do tych aktów prawa? 

Dokumenty wewnątrzszkolne regulujące system zachowań i norm społecznych są powszechnie 

dostępne. Znajdują się na tablicach ogłoszeń, w klasach, na stronie internetowej szkoły, w pokoju 

nauczycielski oraz w gabinecie dyrektora szkoły. 



• W jakim stopniu dokumenty prawa wewnątrzszkolnego są znane i przestrzegane przez uczniów, 

rodziców i nauczycieli? 

Zdecydowana większość uczniów twierdzi, że zna swoje prawa i obowiązki(83%-sp i 62%-

gimnazjum). Przeciwnego zdania jest 12% uczniów sp i 38% gimnazjum. 

82% rodziców deklaruje znajomość dokumentacji szkolnej, 17,1% odpowiada na to pytanie 

negatywnie. 

 

6. Czy podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są efektywne i wpływają na 

zmniejszenie/eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? 

Rodzice uważają, że w szkole podejmowane są działania wychowawcze i profilaktyczne(58,6%). 

13,4% jest przeciwnego zdania. 

Zauważają też działania wychowawcze szkoły. Wymieniają: rozmowy z specjalistami(12,1%), 

rozmowy z uczniami(6,1%), godziny wychowawcze(4,8%), monitoring(4,8%), spotkania z 

policją(3,6%), pogadanki(3,6%), gazetki tematyczne i dyżury nauczycieli(po 2,4%). 

Według rodziców działania wychowawcze i profilaktyczne przynoszą efekty. 37,8% twierdzi 

zdecydowanie „tak”, 40,3% wskazuje odpowiedź „w większości tak”. 10,9% odpowiada na to pytanie 

negatywnie. 

Na pytanie Co zdaniem Pana/Pani, może zrobić szkoła, nauczyciele i rodzice, by zwiększyć 

poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej? Padają następujące odpowiedzi: częste 

rozmowy z dziećmi, rozmowy z rodzicami, dyżury na korytarzu, montowanie kamer, w dalszym ciągu 

pracować jak dotychczas, włączyć rodziców w wychowanie, konsekwentnie postępować z dziećmi, 

współpracować na linii szkoła rodzice, integrować klasy, być bardziej czujnym na zagrożenia, 

zwiększać dyscyplinę w szkole, organizować konkursy tematyczne, organizować konkretne i 

rzeczowe spotkania dla klas, rodziców i nauczycieli z pedagogiem, policją, psychologiem, spotkania z 

osobami, które doświadczyły przemocy, prowadzić pedagogizację rodziców, rozmawiać o 

problemach, organizować warsztaty profilaktyczne dla uczniów i rodziców, uczyć szacunku dla 

innych, oddzielić uczniów klas 1-6 od gimnazjum, uczyć dzieci, by nie tolerowały złych zachowań. 

 

Jakie działania wychowawcze, mające na celu eliminowanie zagrożeń, zrealizowano w szkole w 

roku szkolnym 2015/2016? 

• Jakie działania wychowawcze i profilaktyczne podejmuje szkoła? 

Działania mające na celu eliminowanie zagrożeń i profilaktykę podejmuje się na godzinach 

wychowawczych. Nauczyciele wychowawcy ujmują w planach wychowawczych tematy dotyczące 

przestrzegania norm społecznych(kultura osobista, zasady współżycia w grupie, zapobieganie 

uzależnieniom itp.). 

Te tematy podejmuje się także na lekcjach języka polskiego, biologii i lekcji wychowania do życia w 

rodzinie.  



Z analizy dokumentacji wynika, że szkoła organizuje liczne wyjazdy promujące kulturalne sposoby 

spędzania czasu wolnego(do kina, teatru, na basen, lodowisko, warsztaty). Uczestnicy poznają na nich 

zasady kulturalnego zachowania w instytucjach kultury i obiektach sportowych. 

Klasy I i III gimnazjum brały udział w projekcie „Hate over- klasa wolna od mowy nienawiści”. 

Dotyczył on eliminowania niepożądanych zachowań w Internecie. 

Nauczyciele wychowawcy aktywnie współpracują z pedagogiem szkolnym, który prowadzi zajęcia 

dotyczące spraw wychowawczych. Przeprowadza także rozmowy z uczniami naruszającymi normy 

społeczne. 

• Jaką rolę w formułowaniu i realizacji tych działań odgrywają rodzice? 

Rodzice mają możliwość zgłaszania swoich propozycji działań wychowawczych w czasie konsultacji, 

spotkań z wychowawcami, w ramach działającej w szkole Rady Rodziców. Ich uwagi 

wykorzystywane są przy projektowaniu planów wychowawczych i najważniejszych dokumentów 

szkoły(planu profilaktyki i planu wychowawczego). 

• W jaki sposób monitorujemy zachowania uczniów? 

• Kto i jak często diagnozuje i analizuje zachowania uczniów w szkole? 

Monitorowanie zachowań uczniów odbywa się na bieżąco. Nauczyciele wychowawcy co tydzień 

przeglądają zeszyty uwag i dzienniki. Raz w miesiącu odbywają się spotkania zespołu 

wychowawczego, na których analizuje się zachowanie uczniów, ustala oceny z zachowania, planuje 

sposób postępowania z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze. Diagnozowanie i 

analizowanie zachowania uczniów jest także tematem posiedzeń rady pedagogicznej. 

• W jaki sposób zbierane są opinie i uwzględniane inicjatywy uczniów dotyczące działań 

wychowawczych?  

Opinie i inicjatywy zbiera się głównie poprzez rozmowy z uczniami, którzy zgłaszają na lekcjach 

wychowawczych swoje pomysły, np. wyjazdów, imprez klasowych, pogadanek, spotkań  itp. 

Nauczyciele wychowawcy chętnie uwzględniają uwagi podopiecznych w planach zajęć 

wychowawczych i przekazują je pozostałym nauczycielom oraz opiekunowi samorządu 

uczniowskiego. 

Nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego stwierdzili, że w klasie 1 i 2 jest  to dość trudne zadanie, 

ponieważ dzieci dopiero uczą się samorządności, poznają prawa i obowiązki ucznia oraz życie 

szkolne. 

Zbieranie opinii następuje podczas rozmów na tematy wychowawcze w czasie zajęć lekcyjnych z 

różnych przedmiotów. 

Inicjatywy uczniów dotyczą często pomoc koleżeńskiej i są realizowane w klasie i podczas zajęć w 

świetlicy. 

7. Czy rodzice i szkoła współpracują w kwestii przestrzegania norm i zapewnienia 

bezpieczeństwa? 



Rodzice biorą czynny udział w życiu szkoły. Przy Zespole Szkół w Wołkowyi działa Rada Rodziców, 

która zgłasza uwagi dotyczące pracy szkoły oraz opiniuje dokumenty. Ze składek finansuje nagrody w 

konkursach dla najlepszych uczniów. 

8. Czy uczniowie współpracują ze sobą w realizacji zdań, będących wynikiem działań 

Samorządu Uczniowskiego? 

Samorząd Uczniowski z opiekunem tworzą plan działania na nowy rok szkolny. 

Uczniowie proponują postulaty, które są brane pod uwagę, prowadzą dyskusję nad ich realizacją i 

sposobami wykonywania przyjętych działań. 

 

Wnioski: 

 

1.Zdecydowana większości uczniów w szkole czuje się bezpiecznie, choć zdarza się, że są oni 

świadkami zachowań nieaprobowanych społecznie. 

2.Wpływ na poziom poczucia bezpieczeństwa w klasach szkoły podstawowej ma przede 

wszystkim to, że dzieci przyjaźnią się między sobą oraz podwojone dyżury nauczycieli na 

przerwach i szkolny monitoring. 

3.Ponieważ w gimnazjum zauważa się większą liczbę zachowań nieakceptowanych 

społecznie, dlatego należy wzmocnić rolę koleżeństwa i przyjaźni wśród młodzieży. Zachęcić 

do w/w działań rodziców uczniów. 

4.W szkole systematycznie rozpowszechniana jest wiedza o właściwym zachowaniu, a 

podejmowane przez szkolę działania wychowawcze i profilaktyczne przynoszą efekty(co 

potwierdzają rodzice). 

5.Szkoła podejmuje różnorodne działania wychowawcze i profilaktyczne, mające na celu 

eliminowanie zagrożeń (m.in. godziny wychowawcze, plany wychowawcze ujmujące 

tematykę przestrzegania norm społecznych, lekcje języka polskiego, biologii, wychowania do 

życia w rodzinie, udział w projekcie, ,Hate –ower- klasa wolna od mowy nienawiści”, liczne 

wyjazdy promujące zasady kulturalnego zachowania, konkurs ,,Mistrz savoir-vivre”). 

6.Główną rolę w zapoznawaniu rodziców i uczniów z dokumentami szkolnymi, z przepisami 

prawa wewnątrzszkolnego dotyczącego bezpieczeństwa i przestrzegania norm społecznych 

odgrywa wychowawca klasy. 

7.Nauczyciele są zainteresowani problemami młodzieży i dzieci, dążą do rozpoznawania i 

niwelowania niewłaściwych zachowań. 

8.Nauczyciele w przypadku braku respektowania norm społecznych przez uczniów stosują 

środki i metody zgodnie z obowiązującymi przepisami, współpracują na bieżąco z kolegami, 

z rodzicami, pedagogiem szkolnym, ponadto dyscyplinują uczniów, przeprowadzając 

indywidualne rozmowy. 

9.W szkole na bieżąco diagnozuje się i analizuje zachowania uczniów i wykorzystuje się 

wyniki tej diagnozy do dalszej działalności dydaktyczno-wychowawczej. 



10.Dokonywane w szkole analizy zachowań uczniów na bieżąco pozwalają niwelować 

zachowania nieakceptowane społecznie. 

11.Ponieważ nie ma zgodności wśród respondentów co do miejsc niebezpiecznych w szkole, 

dlatego należy w dalszym ciągu pracować jak dotychczas w kwestii bezpieczeństwa uczniów. 

12.W dalszym ciągu szkoła, nauczyciele, rodzice, by zwiększać poczucie  bezpieczeństwa, 

powinni kontynuować dotychczasowe działania wychowawcze. 

13.Badania pokazują na rozbieżność między znajomością norm, a ich internalizacją przez 

uczniów.  

14. Większość ankietowanych twierdzi, że uczniowie naszej szkoły są koleżeńscy. 

15. Według uczniów i rodziców dużym problemem jest obojętność panująca w naszej szkole. 

16. Niepożądane zachowania uczniów najczęściej występują podczas przerw (toaleta, 

szatnia). 

17. Do najliczniej występujących zachowań niepożądanych należy agresja słowna. 

 

Rekomendacje do dalszej pracy: 

1. Wzmacniać więzi między uczniami gimnazjum, rozwijać relacje koleżeństwa i przyjaźni wśród 

młodzieży(np. zajęcia integracyjne, wspólne inicjatywy, projekty, itp.). 

2.W dalszym ciągu pracować nad kulturą języka, wzajemnymi relacjami między uczniami(lekcje 

wychowawcze, konkurs dobrych manier, lekcje z pozostałych przedmiotów). 

3. Uświadamiać rodzicom uczniów konsekwencje wynikające z niewłaściwych zachowań(np. 

spotkania ogólne z dyrektorem, z wychowawcami, policją i pedagogiem szkolnym). 

4.Uświadamiać rodziców o konieczności zachowania konsekwencji w wychowaniu dzieci i 

młodzieży, o wspólnym oddziaływaniu wychowawczym na ucznia(spotkania ogólne z 

dyrektorem, z wychowawcami i pedagogiem szkolnym). 

5. Uzupełnić tematykę godzin wychowawczych o zagadnienia związane z agresją i sposobami 

rozładowywania napięć oraz z budowaniem prawidłowych relacji z rówieśnikami, rodzicami i 

nauczycielami, np. lekcja wychowawcza z pedagogiem. 

6.Przeprowadzić szkolenia/warsztaty dla uczniów, rodziców, nauczycieli w zakresie 

różnorodnych zagrożeń wynikających z używania zasobów Internetu, a także przemocy 

słownej i fizycznej. 



7. W dalszym ciągu upowszechniać wśród uczniów i rodziców znajomość praw i obowiązków 

ucznia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykresy 

1. Czy w swojej szkole czujesz się bezpiecznie? 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Ocena poczucia bezpieczeństwa w skali od 1 do 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Z powodu jakich zachowań innych osób nie czujesz się bezpiecznie? 

 

 

4. Kto jest sprawcą wyżej wymienionych zachowań? 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Czy byłeś świadkiem zdarzenia, że ktoś na terenie szkoły: 

 

Dzieci wymieniają jako formy przemocy: kopanie, grożenie, szczypanie, bicie, popychanie. 

 

6.Miejsca w szkole, w których uczniowie czują się mniej bezpiecznie. 

 

 

 

 

 



7. Czy znasz prawa i obowiązki ucznia swojej szkoły? 

 

 

8.Czy przestrzegasz norm zachowania obowiązujących ucznia? 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. W jaki sposób poznałaś/eś swoje prawa i obowiązki? 

 

 

10. Czy zdarzyło się, że na terenie szkoły: 

 

 



11. Jakich zachowań oczekuje się od Ciebie w szkole? 

Na tak postawione pytanie uczniowi odpowiadali: być grzecznym, nie przeklinać, mieć szacunek dla 

innych uczniów, nauczycieli i rodziców, nie stosować przemocy, unikać niebezpiecznych zabaw, 

przestrzegać zasad BHP (2 osoby), odrabiać zadania domowe(3 osoby), codzienne przygotowywać się 

do lekcji, szanować innych uczniów i osoby starsze, nie obrażać innych, nie być agresywnym, 

pomagać kolegom i koleżankom, zachować bezpieczeństwo w stosunku do kolegów i koleżanek, 

dobrze się zachowywać, nie przezywać, nie szantażować( 2 osoby), być tolerancyjnym( 2 osoby), 

koleżeńskim( 2 osoby), kulturalnym( 3 osoby), posłusznym, zachowywać ciszę na lekcji, nie wychodzić 

na podwórko (2 osoby), nie wychodzić poza swój korytarz( 2 osoby), nie obrażać nikogo(2 osoby), 

pracować na lekcji, zachowywać ciszę na lekcji(2 osoby), pomagać innym uczniom w potrzebie, 

systematycznie chodzić do szkoły, być punktualnym, nie krytykować wyglądu, nie używanie 

przemocy, stosować się do regulaminu, poprawnie się zachowywać, „nie rozwalać lekcji”, nie 

wymuszać niczego od innych, nie używać wulgaryzmów(2 osoby), „nie zbliżać się do osób płci 

przeciwnej”(2 osoby), odklejać zużyte gum spod ławki(2 osoby), nie żuć gum, nie bić się, odrabiać 

lekcje, nie wszczynać bójek, być koleżeńskim(3 osoby). 

 

12. Która z postaw, Twoim zdaniem, dominuje w szkole? 

 

Większość respondentów uważa, że w szkole panuje atmosfera koleżeństwa(80%), tylko 4% wskazuje 

na agresję. 

 

 

 

 

 



Rodzice 

1. Czy Pana/Pani dziecko czuje się bezpiecznie w szkole? 

 

 

2. Jakie zagrożenia wpływają na zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa Pana/Pani dziecka w szkole? 

 

 

 

 

 



3.Czy Państwa dziecko było świadkiem wymienionych w poprzednim punkcie zagrożeń? Jeśli tak, to 

proszę wymienić. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Jeżeli są w szkole miejsca, w których Państwa dziecko czuje się mniej bezpieczne, proszę wskazać 

je na liście poniżej? 

 

5. Kto jest źródłem wyżej wymienionych zachowań? 

 

 

 

 

 

 

 



6. Czy zna Pan/Pani dokumentację szkolną, tj.: Statut Szkoły, Regulamin Szkoły, Szkolne programy: 

Profilaktyczny, Wychowawczy i inne dokumenty dotyczące praw i obowiązków ucznia oraz 

respektowania norm społecznych? 

 

7. W jaki sposób zapoznał/a się Pan/Pani z dokumentacją szkolną? 

 

 



8. Czy Pana/Pani dziecko przestrzega norm społecznych obowiązujących w szkole? 

 

 

9. Proszę wypełnić, jeśli nie odpowiedzieli Państwo twierdząco na poprzednie pytanie. 

 

 

 



10. Jakie normy społeczne nie są, Pana/Pani zdaniem, respektowane w szkole? Prosimy wymienić. 

 

11. Czy w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń 

oraz wzmacnianie właściwych zachowań? Jeżeli tak, to prosimy wymienić. 

 

 

 

 

 

 

 



Działania wychowawcze 

 

 

12. Czy podejmowane przez szkołę działania przynoszą pożądany efekt wychowawczy? 

 

13. Co zdaniem Pana/Pani, może zrobić szkoła, nauczyciele i rodzice, by zwiększyć poczucie 

bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej? 

Najczęściej udzielane odpowiedzi: 

-Częste rozmowy z dziećmi. 

-Rozmowy z rodzicami. 

-Dyżury na korytarzu. 

-Montowanie kamer. 

-W dalszym ciągu pracować jak dotychczas. 



-Włączyć rodziców w wychowanie. 

-Konsekwentnie postępować z dziećmi. 

-Współpracować na linii szkoła rodzice. 

-Integrować klasy. 

-Być bardziej czujnym na zagrożenia. 

-Większa dyscyplina w szkole. 

-Organizować konkursy tematyczne. 

-Konkretne i rzeczowe spotkania dla klas, rodziców i nauczycieli z pedagogiem, policją, 

psychologiem. 

-Spotkania z osobami, które doświadczyły przemocy. 

-Pedagogizacja rodziców. 

-Rozmowy o problemach. 

-Warsztaty profilaktyczne dla uczniów i rodziców. 

-Uczyć szacunku dla innych. 

-Oddzielić uczniów klas 1-6 od gimnazjum. 

-Uczyć dzieci, by nie tolerowały złych zachowań. 

 

14. Która z postaw, Państwa zdaniem, dominuje w szkole?  

 

 

 

 

 



Pracownicy i nauczyciele 

1.Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w szkole? 

 

 

2. Ocena poczucia bezpieczeństwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Czy zetknął/ęła się Pan/Pani w szkole z przejawami agresji fizycznej lub psychicznej? 

 

 

4. Które miejsca, według Państwa, są najmniej bezpieczne w szkole. Proszę wskazać je na liście 

poniżej? 

 

5. Czy Pana/Pani zdaniem uczniowie przestrzegają norm społecznych obowiązujących w szkole? 

 



6. Czy, Pani/Pana zdaniem, uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? 

 

7. Czy była Pani/Pan świadkiem przemocy w stosunku do uczniów? 

 

 

8. Jakie normy społeczne nie są, Pana/Pani zdaniem, respektowane w naszej szkole? Prosimy 

wymienić. 

Pracownicy niepedagogiczni nie udzielili odpowiedzi na to pytanie. 

Nauczyciele najczęściej udzielali następujących odpowiedzi: 

-przezywanie, dokuczanie, wyśmiewanie, 

-obrażanie, 

-wulgarny język, brak kultury słowa, 

-niekulturalne zachowania na lekcjach, 

-używanie telefonów komórkowych w czasie zajęć, 



-lekceważący stosunek do nauki, 

-niska frekwencja, 

-brak szacunku dla nauczycieli. 

 

9. Jak reaguje Pan/Pani na nierespektowanie norm społecznych przez uczniów? 

Pracownicy niepedagogiczni nie udzielili odpowiedzi na tak postawione pytanie. 

Nauczyciele najczęściej udzielali następujących odpowiedzi: 

-rozmowa z uczniem 7, 

-zwracanie uwagi 3,  

- rozmowa z rodzicami 3, 

- upomnienie 3, 

-zwracam natychmiastową uwagę 2, 

- przypominanie regulaminów szkolnych, 

-tłumaczę niestosowność takiego zachowania,  

-powiadomienie dyrektora,  

-piszę uwagi,  

-wpisanie uwag do zeszytu. 

 

10. W jaki sposób i w jakich sytuacjach komunikuje Pan/Pani uczniom, jakich zachowań się od nich 

oczekuje? 

Zachowania oczekiwane przez pracowników: grzeczność, szacunek, uprzejmość, kulturalne 

zachowanie wobec innych. Pytani nie wyszczególnili, w jakich sytuacjach komunikują uczniom o 

podanych normach. 

Respondenci w następujący sposób komunikują uczniom, jakich zachowań od nich oczekują: 

-w czasie godzin z wychowawcą 3,  

-w czasie godzin lekcyjnych 2,  

-podczas indywidualnych rozmów z wychowawcą 2, 

- przypomnienia na początku każdej lekcji, 



-podczas dyżurów 3, 

- pogadanek, 

-rozmów z rodzicami,  

- w czasie zajęć świetlicowych. 

11. Czy w szkole diagnozuje się zachowanie uczniów?(ankieta dla nauczycieli) 

 

12. Jeżeli w szkole przeprowadza się diagnozę zachowania uczniów, to w jaki sposób wykorzystywane 

są wyniki tej diagnozy? 

-do modyfikacji programu wychowawczego szkoły i klasy, 

-konsultacje z rodzicami, do wystawiania oceny z zachowania,  

-przy planowaniu działań w programie wychowawczym, profilaktycznym, 

-informuje się rodziców o ocenie z zachowania,  

-stosowanie metod niwelujących niepożądane zachowanie uczniów. 

13. Czy w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń 

oraz wzmacnianie właściwych zachowań? Jeżeli tak, to prosimy wymienić. 

 

 

-monitoring,  

-wzmacnianie dyżurów na korytarzach,  



-wdrożenie programu „Bezpieczna szkoła” ,  

-programy wychowawcze,  

-pogadanki dotyczące bezpieczeństwa ,  

-rozmowy, dramy, zabawy dydaktyczne,  

-lekcje wychowawcze ,  

-spektakle profilaktyczne, 

- konkursy,  

-spotkania z psychologiem, pedagogiem, z policjantem ,  

-nagrody za wzorowe zachowanie, uczniowie otrzymują pochwały za osiągnięcia, i wzorowe 

zachowanie,  

-projekt edukacyjny np. „Hate over”. 

14. Czy podejmowane przez szkołę działania przynoszą pożądany efekt wychowawczy? 

 

11. Co zdaniem Pana/Pani, może zrobić szkoła – nauczyciele, personel i rodzice, by zwiększyć 

poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej? 

Pracownicy niepedagogiczni nie zgłosili żadnych propozycji. 

Propozycje nauczycieli dotyczące zwiększenia poczucia bezpieczeństwa: 

-przypominanie o zasadach bezpieczeństwa w każdej sytuacji,  

-pomoc rodziców w uświadamianiu dzieci o zasadach bezpieczeństwa,   

-rozmowy z uczniami i rodzicami na bieżąco (2),  

-udzielanie wskazówek(2),  

-współpraca, wspólnie rozwiązywanie problemów,  

-konsekwentne egzekwowanie zasad zachowania,  

-dawanie dobrego przykładu,  

-więcej inscenizacji o tematyce bezpieczeństwa,  

-więcej zajęć z policją, która przestrzeże uczniów przed różnymi zachowaniami. 



12. Która z postaw, Państwa zdaniem, dominuje w szkole?  

 

 

Respektowanie norm społecznych podczas zajęć lekcyjnych na podstawie 

uwag z zeszytów uwag i dzienników z I semestru roku szkolnego 2015/2016 

 

Najczęściej spotykaną formą nieprzestrzegania norm społecznych w szkole jest 

przeszkadzanie podczas lekcji. W I semestrze roku szkolnego 2015-2016 stwierdzono 58 przypadków 

takiego zachowania w gimnazjum i 26 w sp. Zanotowano w szkole podstawowej 28 przypadków 

łamania norm społecznych polegających na niereagowaniu na uwagi nauczyciel. W gimnazjum było 

ich 27. Problemem jest także notoryczne nieprzygotowanie do zajęć-27 przypadków w sp i 17 w 

gimnazjum. W sp zanotowano 15 przypadków używania obraźliwych słów, gestów i wulgaryzmów, 



w gimnazjum były 20 takich przypadków. Częstym wykroczeniem przeciwko normom w sp jest 

uniemożliwianie prowadzenia lekcji-34 przypadki, w gimnazjum zdarzyły się tylko 2 incydenty. 

Dużym problemem w gimnazjum jest niezapoznawanie rodziców z dokumentacją -brak podpisanej 

dokumentacji-11 przypadków oraz używanie telefonów komórkowych-18 incydentów. Zdarzają się 

także przypadki śmiecenia-8 w sp i 7 w gimnazjum. Dzienniczki uwag notują także niezmienianie 

obuwia-2 przypadki w gimnazjum, niszczenie mienia-4, jedzenie-8, samowolne opuszczanie sali 

podczas lekcji-6, rzucanie różnymi przedmiotami-3(w sp też 3).  

 


