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I. WPROWADZENIE 

          W ramach ewaluacji zaplanowanej w roku szkolnym 2019/2020 Komisja ds. ewaluacji 

wewnętrznej sprawdziła, czy i w jakim stopniu nasza szkoła realizuje wymagania zawarte w 

kierunkach polityki oświatowej państwa wskazanych przez MEN. Badania przeprowadzone 

zostały we wszystkich klasach I-VIII uczących się w obu budynkach szkolnych. Większa ich 

część miała miejsce w miesiącach lutym i częściowo w marcu 2020r. Badaniami objęto 

wybranych losowo uczniów, rodziców i nauczycieli. 

          Niestety z powodu pandemii koronawirusa i wiążącym się z nią zamknięciem szkoły od 

dnia 12 marca 2020r. do końca roku szkolnego 2019/2020, nie udało się przeprowadzić 

wszystkich badań ankietowych. Zostały one przerwane, ale uzupełniono je we wrześniu i 

październiku nowego roku szkolnego.   

          Poniższy raport przedstawia więc pełny wykaz wszystkich wykonanych przez komisję 

badań oraz ich wyniki, a także rekomendacje dla Rady Pedagogicznej, które mogą zapewne 

służyć poprawie i doskonaleniu jakości pracy naszej szkoły.  

 

I.1. Badane obszary działalności szkoły  

 Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 

 Wspomaganie rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 

 Rodzice są partnerami szkoły. 

 

I.2. Pytania kluczowe 

 Czy i w jaki sposób nasza szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne – 

w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych 

zachowań? 

 Czy w naszej szkole ocenia się skuteczność podejmowanych działań wychowawczych 

i profilaktycznych, a w razie potrzeb je modyfikuje? 

 Czy nasze działania zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne? 

 Czy w naszej szkole są ustalone zasady zachowania i wzajemnych relacji  oraz czy są 

one przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców? 

 Czy rozpoznajemy możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby 

uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia? 

 Czy w naszej szkole prowadzi się indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do 

potrzeb uczniów? 

 W jaki sposób pomagamy przezwyciężyć trudności ucznia wynikające z jego sytuacji 

społecznej? 

 Czy organizujemy zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów wymagających 

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 
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zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością oraz czy są one 

odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia? 

 Czy rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych 

działaniach? 

 Czy współpracujemy z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci? 

 Czy i w jaki sposób nasza szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat 

swojej pracy? 

 

I.3. Zastosowane metody i techniki badawcze 

 Analiza następujących dokumentów:  

- Program Wychowawczo-Profilaktyczny, 

- Statut Szkoły, 

- dzienniki lekcyjne (wersja elektroniczna), 

- raporty z ewaluacji wewnętrznej z poprzednich lat. 

 Obserwacja. 

 Wywiad z Dyrektorem, pedagogami szkolnymi, opiekunami świetlicy i 

przedstawicielem Rady Rodziców.  

 Ankiety skierowane do: 

- uczniów, 

- rodziców,  

- nauczycieli i wychowawców. 

 

 

I.4. Charakterystyka próby badawczej  

Badaniem objęto losowo dobranych przedstawicieli każdej z grup: 

 uczniów klas I-VIII, 

 rodziców uczniów klas 0-III  

 rodziców uczniów klas IV-VIII 

 nauczycieli i wychowawców wszystkich klas  
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WYNIKI BADAŃ 

 

II. ANALIZA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ 

II.1. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny i Statut Szkoły. 

          Szczegółowa analiza Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego oraz 

Statutu Szkoły została już przeprowadzona przez komisję w ubiegłym roku szkolnym. Od 

tamtego czasu nie wprowadzono w tych regulaminach zasadniczych zmian w rozdziałach 

odnoszących się do badanych problemów. W związku z tym należy uznać ubiegłoroczne 

wyniki analiz za aktualne i przydatne do bieżącej ewaluacji. Dowodzą one, że zarówno w 

Statucie jak i w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym istnieje wiele zapisów 

świadczących o tym, że nasza szkoła przykłada wielką wagę do kwestii zapewnienia uczniom 

bezpieczeństwa i że misją szkoły jest dołożenie wszelkich starań, aby nasi uczniowie czuli się 

pewnie, bezpiecznie oraz osiągali sukcesy na miarę swoich możliwości. W tych dokumentach 

zostały ustalone zasady zachowania i wzajemnych relacji wszystkich grup tworzących 

szkolną społeczność (uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników obsługi). 

 

           Szczegółowa analiza obu dokumentów została zawarta w raporcie z ewaluacji 

wewnętrznej 2018/2019 dotyczącym stanu bezpieczeństwa w naszej szkole. 

 

II.2. Dzienniki lekcyjne 

          Komisja ds. ewaluacji wewnętrznej zbadała również wpisy nauczycieli  w dziennikach 

lekcyjnych na temat zachowania uczniów. W pewnym stopniu ukazują one, jakie negatywne 

zachowania uczniów mają miejsce w szkole. Poniżej zestawiono najczęściej wpisywane przez 

nauczycieli uwagi: 

 W klasach młodszych I-III występują głównie uwagi odnośnie przeszkadzania lub 

nieuważania na lekcji. Sporadycznie zdarzają się wpisy na temat dokuczania innym, 

jedzenia podczas lekcji lub wulgarnego języka. Są też wpisy na temat agresywnego 

zachowania kilku uczniów drugiej klasy.  

 W klasach 4-8 często występują uwagi dotyczące używania wulgaryzmów – zarówno 

w odniesieniu do kolegów, jak i nauczycieli. 

 Wiele jest uwag na temat braku skupienia i odmawiania pracy na lekcji, zajmowania 

się czymś innym oraz niewykonywania poleceń nauczyciela przez uczniów. 

 Sygnalizowane są niebezpieczne i agresywne zachowania w czasie lekcji, ale często 

też podczas przerw. 

 Jest kilka uwag dotyczących łamania zasad szkolnego regulaminu (w klasach 

starszych pojawiają się uwagi odnośnie nieuprawnionego korzystania z telefonu 

komórkowego oraz malowania oczu i paznokci u dziewcząt). 

 Pojawiła się też uwaga dotycząca palenia e-papierosów w toalecie oraz samowolnego 

opuszczenia szkoły (w jednej z ósmych klas).  
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II.3. Podsumowanie analizy dokumentów szkolnych 

          Na podstawie analizy dokumentów można stwierdzić, że w naszej szkole są ustalone i 

spisane w odpowiednich regulaminach zasady zachowania i wzajemnych relacji uczniów, 

nauczycieli, rodziców i pracowników obsługi. Określają one jasno i precyzyjnie prawa i 

obowiązki każdej z wymienionych grup. Wszystkie te dokumenty są dostępne na stronie 

internetowej szkoły oraz w gabinecie dyrektora. Rodzice są z nimi zapoznawani podczas 

zebrań, a uczniowie w trakcie zajęć z wychowawcą lub doraźnie w razie potrzeby przez 

innych nauczycieli.   

 

          Negatywne lub naruszające przyjęte normy zachowania uczniów są na bieżąco 

omawiane w grupie lub w rozmowach indywidualnych z danym uczniem, a często również z 

rodzicem. Wszelkie zachowania agresywne są zgłaszane rodzicom i psychologowi oraz 

dokumentowane w formie uwag w dzienniku. Podejmowane działania są zgodne z prawami i 

obowiązkami ucznia i nauczyciela. 

 

 

III. WYWIADY Z PEDAGOGAMI 

 

 

           Organizacja opieki i nauczania w naszej szkole jest dość specyficzna, ze względu na 

to, że odbywa się w dwóch odrębnych oddalonych od siebie budynkach. W budynku przy 

ulicy Szkolnej mieszczą się klasy 0-3, a przy ulicy Kolejowej klasy od 4-8. Szkoła zatrudnia 

trzy panie pedagog, które mają pod swoją opieką określone, przydzielone przez dyrektora 

oddziały. Ze względu na inny charakter problemów i profilaktyki w klasach młodszych i 

starszych, komisja przeprowadziła dwa odrębne wywiady i zgromadziła informacje na temat 

działań wychowawczo-profilaktycznych w obu grupach wiekowych uczniów.   

 

III.1 Opieka pedagogiczna nad klasami 0-3. 

 

           Wywiadu udzieliła P. Iwoną Mrugacz, mająca pod swoją opieką uczniów z klas 0-3, 

pedagog z wieloletnim doświadczeniem, zwłaszcza w pracy z dziećmi małymi do lat 10. 

Poniżej zostały zacytowane kolejne zadane pytania i odpowiedzi na nie 

 

1. Jakiego typu zagrożenia dla bezpieczeństwa uczniów występują na ul. Szkolnej i w jak 

dużej skali? 

 Występują zachowania agresywne i nacechowane przemocą uczniów 
(pojedyncze incydenty), 

 sytuacje konfliktowe w rodzinach - rodziny dysfunkcyjne, 

 nadmierny hałas spowodowany dużą ilością uczniów na zbyt małej przestrzeni 

(korytarz na pierwszym piętrze). 

 

2. Czy są w szkole miejsca niebezpieczne lub inne źródła zagrożeń? 

 Wymienione miejsca to: parking (szybko jadące samochody), 

 jadalnia( przechodzenie z gorącymi posiłkami między stolikami, wynikające z 
małej ilości miejsca), 

 automat na pierwszym piętrze (wystające kable, odstęp automatu od ściany, 

dzieci wchodzą pomiędzy automat a ścianę), 

 pręty przy schodach (dzieci wkładają tam ręce i nogi). 
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3. Czy w klasach 0-3 występują zachowania niepożądane? (Ile? Jakiego rodzaju?) 

 używanie wulgaryzmów (częste), 

 konflikty rówieśnicze (w normie), 

 przeszkadzanie na lekcjach(na poziomie przeciętnym), 

 bieganie po korytarzu podczas przerw (na poziomie przeciętnym), 

 niewłaściwe wyrażanie emocji (w stopniu znacznym), 

 przezywanie innych (w stopniu znacznym).  

 

4. Jakie działania wychowawcze lub profilaktyczne zostały przeprowadzone na ul. Szkolnej, w 

celu wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa i zachowań niepożądanych? 

 

Przeprowadzono bardzo wiele działań: 

 „Dzień Życzliwości” - służący wzmacnianiu pozytywnych postaw wobec 
innych i rozwijaniu życzliwości, empatii oraz szacunku dla innych, 

 zajęcia warsztatowe w klasach 1-3 i grupach „0” na temat życzliwości i kultury 
osobistej, 

 spotkanie z policjantem i pogadanka na temat „Bezpieczna droga do szkoły”, 

 warsztaty profilaktyczne dla klas 1-3 nt. „Przeciwdziałanie przemocy i agresji 
słownej”, 

 pogadanki w klasach na temat zachowań agresywnych, 

 rozmowy dyscyplinujące prowadzone przez pedagoga, 

 realizacja tematyki dotyczącej bezpieczeństwa na lekcjach, 

 rozmowy z rodzicami na temat zachowania dziecka, informowanie o 
niepożądanych zachowaniach, jak również o wzorowym zachowaniu dzieci, 

 realizacja programu profilaktycznego „Cukierki”, 

 wzmożone dyżury na przerwach, 

 reagowanie na przejawy negatywnych zachowań dzieci przez wszystkich 
pracowników szkoły, 

 konsultacje indywidualne rodziców z pedagogiem, 

 kierowanie rodziców do specjalistów, 

 uczenie uczniów sposobów rozwiązywania konfliktów, 

 wzmacnianie więzi z najbliższymi - organizowanie „Dnia Babci i Dziadka”, 

 współpraca z PPP, GOPS, sądem rodzinnym, policją w celu rozwiązywania 

trudnych sytuacji oraz wsparcia dziecka i rodziny, 

 program – „Akademia Bezpiecznego Puchatka” dla klas pierwszych, 

 zamontowanie automatycznych drzwi uniemożliwiających wejście na korytarz 
szkolny niepożądanych osób. 

 

5. Jaka jest skuteczność tych działań? Czy i w jaki sposób monitorujemy, czy one odniosły 

oczekiwany skutek? 

 

Monitorowanie skuteczności działań odbywa się poprzez: 

 Obserwację zachowań uczniów podczas lekcji przez wychowawców i 
pedagoga, 

 rozmowy z uczniami, 

 rozmowy z rodzicami, 

 obserwacja zachowań uczniów podczas przerw, 

 analizę dokumentów ( zapisy w dzienniku pedagoga,  analiza uwag 

wpisywanych do dzienników lekcyjnych). 
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           Po rozmowach z nauczycielami, obserwacji dzieci i analizie dokumentów można 

stwierdzić, że nie obserwuje się wzrostu niepożądanych zachowań wśród uczniów. 

 

 

III.2 Opieka pedagogiczna nad klasami 4-8. 

 

           Wywiad został przeprowadzony z P. Elżbietą Roślewską, pełniącą w budynku przy ul. 

Kolejowej zarówno funkcję pedagoga, jak i  Szkolnego Koordynatora ds. Bezpieczeństwa. 

Zadane pytania odnosiły się do obszarów badanych w ewaluacji. Pani pedagog udzieliła 

następujących odpowiedzi:  

 

1. Jakie działania i programy wychowawcze i profilaktyczne uwzględniające potrzeby 

uczniów i specyfikę środowiska realizuje nasza szkoła? 

 

           Zdaniem pedagoga programy profilaktyczne prowadzone  zapobiegają zjawiskom 

groźnym w społeczności uczniów - wzmacniają osobowość, uczą jak  racjonalnie spędzać 

czas wolny, rozwijają poczucie własnej wartości, uczą jak reagować na przemoc i się przed 

nią bronić. 

 

            W klasach 4-8 prowadzone są programy profilaktyczne dostosowane do wieku 

uczniów i odpowiadające na występujące w tej grupie wiekowej problemy. Szkoła 

uczestniczy w następujących programach:  

 

 Zajęcia warsztatowe wykorzystujące elementy programu "Spójrz inaczej", 

 program "Magiczne kryształy", 

 program" Cukierki", 

 „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" – program wielodziałaniowy, którego celem jest 

uzyskanie certyfikatu „Bezpieczna Szkoła”. 

 

2. Czy programy te są odpowiedzią na zdiagnozowane zagrożenia?  

 

            Pojawiające się niewłaściwe lub niebezpieczne zachowania uczniów są analizowane i 

diagnozowane. Aby je wyeliminować szkoła reaguje poprzez odpowiednie działania lub 

wprowadzanie adekwatnych programów. Przykładowo – jednymi z zagrożeń 

zdiagnozowanych w tej grupie wiekowej są dopalacze i cyberprzemoc. Aby je zniwelować 

szkoła zorganizowała w klasach cykl warsztatów profilaktycznych na temat skutków,  jakie 

powodują dopalacze. Odbyły się również warsztaty informujące o zagrożeniach wynikających 

z niewłaściwego wykorzystywania Internetu i pokazujące, w jaki sposób można się przed 

nimi uchronić. 

 

3. Jaka jest skuteczność tych działań? Czy i w jaki sposób monitorujemy, czy one odniosły 

oczekiwany skutek? 

 

            Realizacja programów profilaktycznych przynosi pozytywne skutki. Posługując się 

poprzednimi przykładami - uczniowie mają wiedzę czym są dopalacze i czym grozi ich 

używanie. Wiedzą również, do czego może doprowadzić cyberprzemoc i jaka jest za nią 

odpowiedzialność karna. 

            W analizie działań wychowawczych i profilaktycznych uczestniczą wszyscy 

pracownicy pedagogiczni szkoły oraz rodzice i uczniowie. Całościowa analiza dokonywana 

jest głównie w procesie ewaluacji wewnętrznej, natomiast na bieżąco ocenia się skuteczność 
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przedsięwziętych środków poprzez obserwację postaw i zachowań uczniów, analizę ich ocen 

zachowania i otrzymanych uwag oraz rozmowę z rodzicami i uczniami. 

 

4. Czy w naszej szkole odbywają się spotkania ze specjalistami z zewnątrz ? (Jakie? Ile?) 

 

           Poza działaniami wychowawczo-profilaktycznymi organizowanymi w ramach pracy 

pedagogów, szkoła korzysta często z pomocy specjalistów, którzy prowadzą zajęcia i 

warsztaty zarówno z uczniami, jak i z nauczycielami. Wielu wychowawców wykorzystuje 

później zdobytą wiedzę w pracy ze swoimi klasami. W kończącym się roku szkolnym odbyło 

się kilka takich szkoleń.  

            Uczniowie mieli: 

 Warsztaty na temat uzależnienia od alkoholu. Prowadziła je firma" Endeleza" w 

klasach 5 i 6. Każda klasa miała po 3 godziny zajęć. 

 W klasach 4, 5 i 6 przeprowadzone zostały warsztaty pn. „Pierwsza Pomoc 

Przedmedyczna”, które również prowadził edukator z firmy " Endeleza". Każda z klas 

miała po 2h zajęć. 

 W klasach 7 i 8 miały miejsce zajęcia z cyberprzemocy " Endeleza" przeprowadziła 

po 1h w każdej klasie. 

 Odbyły się również zajęcia z komunikacji w jednej z klas piątych w związku ze 

zdiagnozowanymi problemami w relacjach między uczniami. Prowadzili je 

edukatorzy z firmy "Sonda". Odbyły się trzy spotkania, każde po 2 godziny. 

 

Nauczyciele mieli: 

 Szkolenie z afazji prowadzone przez przedstawicielkę firmy " Perfectus" (potrzeba 

zorganizowania tego szkolenia wyniknęła z faktu, że w szkole zdiagnozowano afazję 

u jednej z uczennic). 

 "Jak rozmawiać z rodzicami" te zajęcia prowadziła firma"Endeleza". 

 "Choroby przewlekłe" – to szkolenie również prowadził przedstawiciel firmy 

Endeleza, z którą szkoła współpracuje już od wielu lat, ponieważ zatrudnieni w niej 

edukatorzy prowadzą szkolenia w sposób bardzo przystępny, praktyczny i ciekawy.  

 

 

5. Czy realizujemy działania promujące bezpieczeństwo w Internecie?  

 

           Takie zajęcia i pogadanki są realizowane przez większość wychowawców w swoich 

klasach. Większość wychowawców starszych klas wpisała tematy związane z cyberprzemocą 

do zrealizowania w swoich planach wychowawczych. Ponadto odbyły się warsztaty w 

klasach 7 i 8 prowadzone przez „Endelezę”.  

 

6. W jaki sposób pomagamy uczniom  przezwyciężyć trudności wynikające z ich sytuacji 

społecznej? 

 

            Nasza szkoła rozpoznaje sytuację społeczną uczniów. Najczęściej pierwszym 

ogniwem, które zauważa niepokojącą sygnały jest wychowawca. Aby pomóc swojemu 

podopiecznemu nawiązuje on współpracę z pedagogami i dyrekcją szkoły. a niekiedy również 

z organizacjami gminnymi. Formy pomocy oferowanej przez szkołę to: 

 darmowe obiady, 

 dofinansowanie wycieczek szkolnych, 

 pomoc rzeczowa, 

 pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 
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7. Z jakimi organizacjami lub instytucjami współpracuje szkoła uwzględniając potrzeby 

uczniów? 

 

Są to następujące instytucje: 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabierzowie, 

 Kuratorzy sądowi, 

 GOPS, 

 asystenci rodzin, 

 pedagodzy z innych szkół, 

 policja z komendy gminnej i powiatowej, 

 Sąd Rodzinny, 

 świetlica gminna, w której prowadzi zajęcia jeden z nauczycieli naszej szkoły; do tej 

świetlicy przychodzą często uczniowie naszej szkoły z rodzin dysfunkcyjnych. 

 

 
IV. WNIOSKI Z OBSERWACJI  

 

            Jedną z metod badawczych dostarczających wielu ciekawych spostrzeżeń i 

argumentów jest obserwacja. Uczestnicząc w życiu szkoły zauważamy, jak wiele w ciągu 

danego roku szkolnego się dzieje. Wychowawcy w swojej codziennej pracy podejmują 

różnorakie działania wychowawcze, które wpływają na kształtowanie pozytywnych postaw 

uczniów, realizując je indywidualnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. 

 

            Komisja ds. ewaluacji zebrała i podsumowała  działania i przedsięwzięcia o 

charakterze wychowawczym, prowadzone przez nauczycieli i wychowawców, które miały 

miejsce w tym roku szkolnym. 

 

             

 Działania podejmowane przez wychowawców, mające na celu eliminowanie złych 

oraz wzmacnianie właściwych zachowań, to zazwyczaj: 

 

- pochwały ustne przed klasą,  

- pozytywne wpisy do dziennika elektronicznego,  

- pochwały na apelu, wyróżnienia, nagrody, dyplomy na zakończenie roku szkolnego, 

- nagradzanie wyższą oceną z zachowania,  

- informowanie rodziców o pozytywnych jak i negatywnych zachowaniach, 

- angażowanie uczniów do udziału w życiu klasy i szkoły, przygotowywaniu uroczystości 

klasowych i szkolnych,  

- udział w konkursach i zawodach sportowych. 

 

 Inne działania motywujące uczniów do dobrego zachowania to uroczystości klasowe i 

szkolne, w których uczniowie chętnie uczestniczą, np.: 

 

- Dzień Chłopca, 

- Dzień Kobiet, 

- Andrzejki, 

- Mikołajki, 

- klasowe Wigilie, 

- Dzień Babci i Dziadka, 

- Dzień Matki, 

- Dzień Rodziny, 



11 
 

- zabawy i dyskoteki, 

- wycieczki klasowe (wyjazdy do kina, teatru, na koncerty Zielone Szkoły), 

- udział w szkolnych akademiach, 

- szkolne jasełka, 

- udział w projektach krajowych i międzynarodowych. 

 

 Szkoła prowadzi w każdym roku szkolnym wiele akcji charytatywnych, które mają 

ogromne oddziaływanie wychowawcze na uczniów.  

 

- W klasach starszych uczniowie pomagają innym w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

W tym roku szkolnym przeprowadzonych zostało do wybuchu pandemii 13 akcji, w których 

uczestniczyli nasi wychowankowie.  

- Wielu uczniów włączyło się w akcję zbierania pieniędzy na bardzo drogie leczenie dziecka 

naszych absolwentów, chorego na nieuleczalną chorobę genetyczną.  

- Inne akcje to „Anielska poczta” (przygotowanie kartek świątecznych). 

- Wigilia dla bezdomnych (przygotowanie karnetów z życzeniami). 

- Gwiazdka dla zwierzaka (zbieranie karmy i innych darów dla zwierząt ze schroniska). 

 

 Ponadto szkoła włącza się w różne kampanie ogólnopolskie i programy promujące 

zdrowy styl życia. Przykłady, to: 

 

- program  „Owoce w szkole”, 

- program „Szklanka mleka”, 

- program edukacyjny „ Śniadanie Daje Moc”, 

- kampania Jem Drugie Śniadanie, której punktem kulminacyjnym jest Ogólnopolski Dzień 

Drugiego Śniadania, 

- ogólnopolski program edukacyjny Akademia Bezpiecznego Puchatka realizowany w klasach 

pierwszych, 

- program profilaktyczny „Cukierek” realizowany w kl. 3A.  

 

 Chcąc zmotywować uczniów nie tylko do dobrego zachowania, ale również do nauki 

realizujemy zajęcia lub inne przedsięwzięcia, rozwijające zainteresowania uczniów. 

Przykłady: 

 

- Zajęcia rozwijające kreatywność  w wszystkich klasach - ogółem uczestniczy w nich  186 

uczniów. 

- koła zainteresowań (13), 

- zajęcia matematyczne dla klas ósmych - Eksploratorium Twórczej Matematyki, 

- innowacja pedagogiczna w kl. 8a (20 uczniów) z języków angielskiego i niemieckiego 

„Czytam i piszę w językach obcych”, 

- innowacja pedagogiczna „Język angielski każdego dnia” realizowana w kl. 3C- 18 uczniów, 

- innowacja pedagogiczna z matematyki „Matematyka +komputer”, 

- wymiana uczniowska ze szkołą w Camas/USA, 

- realizacja międzynarodowego projektu Erasmus+, 

- Dzień Języków Obcych, 

- udział w programie EuroWeek – Szkoła Lidrów, 

- projekty realizowane w ramach programu UNIWERSYTET DZIECI: 

1.Przedsiębiorczość. Jak zrealizować pomysł?  19 osób (kl. 3B) 

2.Matematyka z klasą. Ile matematyki jest wokół nas? -  18 osób (kl. 3C) 

3.  Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas? 20 osób (kl. 3A) 

- edukacja twórcza w oparciu o program „Diament”  realizowana w kl. 3A-  20 osób 
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- projekt „Show me your Christmas” realizowany w ramach programu eTwinning w kl. 3c- 18 

osób 

 - „Mądra Szkoła czyta dzieciom” to kampania FUNDACJI ABCXXI „Cała Polska czyta 

dzieciom”   -    110 uczniów 

- ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców” - klasa 1B , 3a. 3B, 3C  razem 79 

osób.  

 

Nie wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia udało się zrealizować lub przeprowadzić do 

końca ze względu na pandemię koronawirusa.  

 

 Wielu uczniów przystąpiło do konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych i 

innych konkursów. Udział w niektórych z nich został zwieńczony sukcesem.  

 

- gminne konkursy plastyczne - wzięło w nich udział około 60 uczniów w tym nagrodzono 21 

uczniów, 

- zawody pływackie – 1 uczeń, 

- Ogólnopolski Konkurs Nauk  Przyrodniczych - „Świetlik – 87 uczniów, 

- Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”- 7 uczniów, 

- Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny- 35 uczniów, 

- Wojewódzki  Konkurs Ortograficzny „Kaktus”- 50 uczniów, 

- III miejsce w X Powiatowej Olimpiadzie Pszczelarskiej – 6 uczniów, 

- I i II m-ce w Gminnego Konkursu Teatrzyków Kamishibai pt. „Opowieści i legendy mojego 

regionu”. 

- III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie CERAMIONY (dwie uczennice), 

- udział w Konkursie Grantowym „Wspólnie dla Regionu” i zwycięski projekt naszych 

uczniów pt. „Chodź z nami poznawać świat”, 

- I m-ce w Ogólnopolskim Konkursie Origami Magia zamknięta w papierze "Przygoda w 

kosmosie" (1 uczeń), 

- niektórzy uczniowie byli finalistami rejonowymi Małopolskich Konkursów 

Przedmiotowych z geografii, języka angielskiego, matematyki i biblijnego. 

- 1 uczennica została laureatką Olimpiady Przedmiotowej z Historii – Olimpus.  

 

   

 

V. ODDZIAŁYWANIE WYCHOWAWCZE I EDUKACYJNE ŚWIETLICY 

SZKOLNEJ 

 

            Głównym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki i organizowanie ich 

czasu wolnego przed lekcjami i po lekcjach. Niemniej ma ona do spełnienia znacznie więcej 

ról i zadań. Powinna kształtować relacje społeczne pomiędzy uczniami w różnym wieku, 

rozbudzać ich wrażliwość na potrzeby innych, rozwijać indywidualne zainteresowania i 

uzdolnienia oraz umożliwiać uczniom realizowanie aktywności ruchowej, artystycznej, 

społecznej. 

 

            Komisja ewaluacyjna przeprowadziła wywiad z opiekunami świetlicy, aby dowiedzieć 

się, w jaki sposób wpływa ona na kształtowanie pozytywnych postaw uczniów. W świetlicy 

szkolnej podejmowane są liczne działania wychowawcze mające na celu eliminowanie złych i 

wzmacnianie właściwych zachowań. 

 

 Wzmacnianie pozytywnych zachowań. Obowiązuje jasno sprecyzowany system 
nagród za dodatkowe prace( utrzymanie porządku, sprzątanie zabawek po sobie, 
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podejmowanie własnych inicjatyw, dodatkowe prace wykonane na rzecz świetlicy). 

 Zostały wypracowane wspólnie z uczniami zasady obowiązujące na świetlicy szkolnej 
i konsekwencje  wynikające  z ich nie przestrzegania.  

 Współpraca z wychowawcami i rodzicami. 

 Informacja o zachowaniu uczniów jest przekazywana rodzicom oraz wychowawcom. 
Wychowawca udziela pochwały na forum klasy. 

 Budowanie i kształtowanie relacji społecznych pomiędzy uczniami w różnym wieku. 
Przeprowadzane są rozmowy indywidualne i grupowe kształtujące i wzmacniające 

pozytywne postawy uczniów. Rozmowy dyscyplinujące i motywujące uczniów do 

prawidłowego rozwiązywania konfliktów. 

 Rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych i wzmacnianie pozytywnych zachowań. 
Zajęcia  tematyczne i  pogadanki na temat budowania relacji , rozwiązywania 

konfliktów, wzajemnej życzliwości. Czytanie literatury na ten temat. Prezentowanie  

filmów edukacyjnych. Zajęcia plastyczno – techniczne. 

 

 

            Ponadto świetlica włącza się również w programy realizowane przez szkołę i 

prowadzi poza działalnością opiekuńczą zajęcia, zgodnie z całorocznym planem pracy 

dydaktyczno -wychowawczym. Dotyczą one m.in. zdrowego stylu życia, bezpiecznego i 

kreatywnego spędzania czasu wolnego, bezpiecznego poruszania się po drogach, zimowego 

dokarmiania ptaków, promowania świąt państwowych, przypominania i zachowania polskich 

tradycji i zwyczajów, czytania właściwych książek i oglądania filmów kształtujących 

właściwe postawy. 
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VI. ANALIZA ANKIET – WYNIKI I ICH INTERPRETACJA  

 

VI.1. Ankiety skierowane do uczniów klas IV-VIII 

 

           Badaniom ankietowym poddano tylko uczniów z klas starszych, uznając, że ich 

odpowiedzi będą bardziej miarodajne, dojrzałe i przemyślane. Wzięło w nich udział 135 

uczniów z klas IV-VIII.  Ankieta (załącznik nr 1) zawierała 25 pytań odnoszących się do 

wszystkich zagadnień kluczowych. Została przeprowadzona w formie elektronicznej podczas 

lekcji informatyki. Wyniki badań przedstawiają się następująco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tak raczej tak raczej nie nie 

63 (46,7%) 59 (43,7%) 8 (5,9%) 5 (3,7%) 

 

Zdecydowana większość uczniów czuje się w szkole bezpiecznie. 13 ze 135 badanych 

uczniów nie ma poczucia bezpieczeństwa.  

 

 

2. Co wpływa w największym stopniu na Twoje poczucie bezpieczeństwa?  

 

Uczniowie mogli zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi. Najczęściej wybierali odpowiedzi: 

- w szkole jest monitoring  (89/65,9%), 

- nauczyciele pełnią dyżur na przerwach (64/47,4%), 

- przyjazne nastawienie uczniów względem siebie (35/25,9%), 

- nauczyciele natychmiast interweniują, gdy zgłoszę jakieś negatywne zachowanie 

(34/25,2%), 

- uczniowie mają dobry kontakt z nauczycielami (2/20%). 
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19 ze 135 badanych uczniów stwierdziło, że ukradziono im pieniądze. 

 

            
 

8 na 135 badanych uczniów potwierdziło, że wymuszano od nich pieniądze. 

                                                   

 
75 na 135 badanych uczniów potwierdziło, że byli obrażani lub przezywani. 
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32 na 135 badanych uczniów potwierdziło, że zdarzało się, iż byli wykluczani z grupy. 

 

 
15 na 135 badanych uczniów potwierdziło, że byli hejtowani w Internecie. 

 
 

49 na 135 badanych uczniów potwierdziło, że zostali umyślnie uderzeni. 
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30 na 135 badanych uczniów potwierdziło, że zniszczono umyślnie rzecz będącą ich 

własnością. 

 

 

 

10. Jeżeli zdarzy Ci się w szkole, że inny uczeń źle się w stosunku do ciebie zachowa, to kogo 

powiadamiasz o tym fakcie? (można było zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

 
Najczęściej zaznaczane odpowiedzi: 

 wychowawcę 80 (59,3%) 

 rodziców 67 (49,6%) 

 koleżankę/kolegę 54 (40%) 

 dyżurującego nauczyciela 7 (38,5%) 

 nikogo 32 (23,7%)  

 pedagoga szkolnego 10 (7,4%) 
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12 (9%) ze 135 badanych uczniów nie zna zasad właściwego zachowania się w szkole. 

 

 

 
35 (około 26%) ze 135 badanych uczniów przyznaje, że nie przestrzega zasad właściwego 

zachowania się w szkole. 

 

 
 

3 ze 135 badanych uczniów nie zna swoich praw i obowiązków. 
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14. W jaki sposób poznała/eś swoje prawa i obowiązki? Kto w największym stopniu 

poinformował Cię o nich? 

 

 
 

Najczęściej zaznaczane odpowiedzi: 

 wychowawca 84 (62,2%) 

 rodzice 19 (14,1%) 

 strona internetowa szkoły 12 (8,9%) 

 inny nauczyciel 7 (5,2%) 

 koleżanka/kolega 5 (3,7%)  

 obsługa/personel pomocniczy szkoły 2 (1,5%) 
 

 

 
 

33 ze 135 badanych uczniów nie wie, że w szkole działa samorząd, a 40 uważa, że 

samorząd nie ma żadnego znaczenia.  

 

 

 



20 
 

16. Jak w skali 1 do 10 określił(a)byś swoje zaufanie do nauczycieli? Przy czym 1 oznacza 
brak zaufania, a 10 oznacza najwyższy stopień zaufania. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

7% 

 

4% 

 

7% 

 

9% 

 

14% 

 

16% 

 

18% 

 

15% 

 

3% 

 

7% 

 

 

48% uczniów ma średnie zaufanie do nauczycieli, a 25% ma duże zaufanie. 

Nauczycielom nie ufa lub słabo ufa 27% uczniów.   

 

 

 
86 (63,7%) ze 135 badanych uczniów uważa, że nie ma wpływu na to, jakie zasady 

zachowania obowiązują w szkole.  

 

 

 
 

 

72 ze 135 badanych uczniów uważa, że w naszej szkole nie wszyscy są traktowani 

sprawiedliwie.  
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20 ze 135 badanych uczniów nie wie, że w szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne.  

 

 
59 ze 135 badanych uczniów uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne.  

21. Jeżeli zaznaczyłaś/eś odpowiedź „tak”, to zaznacz, w których zajęciach organizowanych 

przez szkołę bierzesz udział (można zaznaczyć więcej niż jedne).  

 

dydaktyczno-wyrównawcze  15 (19,7%) 

korekcyjno-kompensacyjne   5 (6,6%) 

przedmiotowe koła zainteresowań  6 (7,9%) 

sportowe  25 (32,9%) 

językowe  17 (22,4%) 

plastyczne  4 (5,3%) 

teatralne/filmowe  4 (5,3%) 

komputerowe  2 (2,6%) 

matematyczne 33 (43,4%) 

muzyczne  7 (9,2%) 

taneczne 0 (0%) 

świetlica środowiskowa  1 (1,3%) 

 

Uczniowie najchętniej biorą udział w dodatkowych zajęciach matematycznych, 

sportowych i językowych.  

Wielu uczniów korzysta z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-

kompensacyjnych.  
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Najczęściej zaznaczane odpowiedzi, to: 

 brak czasu 22 (37,3%) 

 w ofercie nie ma zajęć, które mnie interesują 20 (33,9%) 

 zajęcia odbywają się w terminach, które mi nie odpowiadają 15 (25,4%) 

 nie chce mi się 14 (23,7%) 

 

 

 

 

Niektórzy uczniowie podali też własne propozycje zajęć, które chcieliby mieć w szkole: 

- programowanie/dodatkowa informatyka 

- nauka Rapu 

- prace ręczne 

- zajęcia z gotowania i zajęcia z wędkowania 

- taneczne 

- sztuki walki (taekwondo)/ zajęcia samoobrony  

- historyczne 

- więcej zajęć sportowych 

- zajęcia muzyczne z profesjonalnym nauczycielem  

- zajęcia aktorskie dla wszystkich klas, ponieważ byłoby to wspólne zapoznanie się z 

wszystkimi uczniami w naszej szkole  

- filozofii 

- fotograficzne 

- wspinaczka 

- astronomiczne 
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51 ze 135 badanych uczniów twierdzi, że nauczyciele nie pomagają im w pokonywaniu 

trudności w nauce.  

 

 
89 ze 135 badanych uczniów twierdzi, że tylko niektórzy nauczyciele udzielają im rad, w 

jaki sposób skutecznie się uczyć.   

 

 
80 ze 135 badanych uczniów twierdzi, że nauczyciele nie pomagają im w rozwijaniu ich 

uzdolnień i zainteresowań.    
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25. Czy odnosisz sukcesy w nauce na miarę swoich możliwości? 

 

tak raczej tak raczej nie nie 

44 (33%) 62 (46%) 19 (14%) 10 (7%) 

 

 

106 ze 135 badanych uczniów uważa, że odnosi sukcesy na miarę swoich możliwości.  

 

  

 

 
 

 

Najczęściej zaznaczane odpowiedzi: 

 Nauki jest za dużo i nie daję sobie ze wszystkim rady. 15 (51,7%) 

 Nauczyciele nie tłumaczą dobrze materiału. 13 (44,8%) 

 Nie chce mi się uczyć. 7 (24,1%) 

 Szkoła nie proponuje mi żadnej pomocy w nauce. 7 (24,1%) 

 Nie mogę się skupić na lekcjach. 7 (24,1%)  

 Nie mam czasu na naukę. 6 (20,7%) 

 Nikt mi nie chce pomóc w nauce 4 (13,8%) 
 

Pojedyncze osoby zaznaczyły odpowiedzi: 

 nie mam w domu odpowiednich warunków do nauki, 

 nie zależy mi na lepszych wynikach, 

 za dużo sprawdzianów, kartkówek, zadań domowych na raz przez co totalny brak 
chęci do życia, 

 mam zajęcia dodatkowe i zajęcia w szkole na których bardziej się wole skupić i 
wiązać ze swoją przyszłością.  
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VI.2. Ankiety skierowane do rodziców uczniów klas 0-III  

 

          W badaniu wzięło udział 48 losowo wybranych rodziców, którzy odpowiedzieli na 19 

postawionych pytań.  Ankieta dla rodziców stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu. 

Na niektóre pytania kilkoro rodziców nie udzieliło odpowiedzi, stąd zsumowane wyniki nie 

zawsze dają liczbę 48 osób, czyli 100%. Wyniki badań przedstawiają się następująco:  

 

1. Na pytanie: Czy Państwa dziecko czuje się w szkole bezpiecznie? – rodzice odpowiadali 

następująco: 

 

 

tak raczej tak raczej nie nie 

30 (62,5%) 18 (37,5%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

Wszyscy badani rodzice uważają, że ich dziecko jest w szkole bezpieczne. 

  

 

 

2.  Szkoła podejmuje różne działania, których zadaniem jest zapewnienie uczniom 

bezpieczeństwa (m.in. monitoring wewnętrzny, dyżury nauczycieli w czasie przerw 

międzylekcyjnych, itp.). Co Pani/Pana zdaniem możemy jeszcze zrobić, aby podnieść poziom 

bezpieczeństwa ?                  

 

Odpowiedzi rodziców: 

- bez uwag-11=22,1% 

- monitoring wokół szkoły zewnętrzny-20=41,6 % 

- zamykane na kod drzwi wejściowe-17=35,4% 

 

3. Czy w tym roku szkolnym zdarzyło się w szkole, że Pani/ Pana dziecku …?  

A. ukradziono jakiś przedmiot lub pieniądze:                                   tak  □ 8             nie □ 40       

B. inni uczniowie wymuszali od Pani/Pana dziecka pieniądze:        tak  □  0            nie  □ 0                

C. inni uczniowie obrażali je lub przezywali:                                    tak  □ 35          nie  □ 13        

D. inni uczniowie celowo wykluczali je z grupy:                              tak  □ 0            nie  □  0                

E. inni uczniowie hejtowali je za pomocą Internetu:                         tak  □ 0            nie  □  0                  

F. ktoś je umyślnie uderzył:                                                               tak  □ 30           nie □ 18 

G. ktoś umyślnie zniszczył rzecz należącą do niego                          tak  □ 20          nie  □ 28 

I. ktoś Pani/Pana dziecko zastraszał                                                   tak  □  0            nie  □ 0 

 

 

Wśród młodszych dzieci kl. 0-3 występują zdaniem rodziców niektóre niepożądane 

zachowania. Do tych częstych należą przezywanie i obrażanie innych, umyślne uderzenie 

kogoś i zniszczenie czyjejś własności.  

 

 

4. Jeżeli któraś z powyższych sytuacji miała miejsce, to kto został o tym fakcie powiadomiony 

przez Panią/Pana lub dziecko? (można było zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

 

□   wychowawca 48 

□   dyżurujący nauczyciel  5 

□   dyrektor lub wicedyrektor 

□   pedagog szkolny  23 
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□   nikt 

□   inna osoba 

 

Zdecydowana większość rodziców wskazała wychowawcę i pedagoga szkolnego, jako 

osoby, do których się zwracają w razie wystąpienia niepokojących zachowań uczniów w 

szkole.   

 

 

5. Jaka była reakcja ze strony szkoły?  

 

- problem został rozwiązany  □37        

- problem został częściowo rozwiązany □ 6       

- problemem nikt się nie zajął □ 0        

 

Szkoła właściwie reaguje, w razie wystąpienia niepożądanych zachowań uczniów i 

zazwyczaj rozwiązuje problem.  

 

 

6. Czy Pani/Pana dziecko zna zasady właściwego zachowania się w szkole oraz prawa i 

obowiązki ucznia?  

      

     tak  □ 39 =81,2%           raczej tak  □ 6=12,5%              raczej nie □                    nie  □  

 

Rodzice potwierdzają, że dzieci znają zasady właściwego zachowania w szkole oraz 

prawa i obowiązki ucznia.  

 

 

7. Czy Pani/Pana dziecko przestrzega tych zasad? 

      

tak zawsze □ 0   raczej tak □ 33=68,7%     czasami nie □ 15=31,25%    nie przestrzega □ 0 

 

Rodzice są zdania, że ich dziecko przeważnie przestrzega zasad szkolnego regulaminu, 

ale sporadycznie zdarza się, że nie przestrzega.  

 

 

8. Czy Pani/Pan zna zasady, normy i prawo obowiązujące w szkole ? 

            

           tak  □ 38=79,1%                nie  □ 0%                     częściowo □ 2=4,1%                         

 

Większość rodziców zna normy prawne obowiązujące w szkole. 

 

 

 

9. W jaki sposób zostali Państwo zapoznani z tymi normami? Proszę wskazać źródło 

informacji. Można wskazać więcej niż jedno. 

 

□  wychowawca 38  

□  inny nauczyciel  12 

□  znajomy/znajoma, którego dziecko też chodzi do tej szkoły 0 

□  dyrektor /wicedyrektor 0 

□  obsługa (personel) 11 
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□  dokumenty zamieszczone na stronie internetowej szkoły (Statut, Program Wychowawczo-

Profilaktyczny) 0 

 

Większość rodziców została zapoznana z prawem szkolnym przez wychowawców, 

innych nauczycieli lub pracowników obsługi szkoły. 

 

 

 

10.   Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi zdaniami? 

 

 „Mam szacunek i zaufanie do wychowawcy mojego dziecka.”            
         tak  □ 36 =75%          raczej tak  □ 12 =25%           raczej nie □ 0              nie  □ 0 

   

 „Mam szacunek i zaufanie do nauczycieli w szkole mojego dziecka.”            

     do wszystkich  □ 19=39,5%        do większości  □ 19=39,5%       do około połowy  □ 0      

                             do mniej niż połowy  □ 0        do żadnego  □ 0 

 

 „Mam wpływ na to, jakie zasady zachowania obowiązują w szkole mojego dziecka.” 
zdecydowanie tak □ 0   raczej tak □ 17=35,4%    raczej nie □ 0   zdecydowanie nie □ 0 

    

 „Moje dziecko jest traktowane w szkole sprawiedliwie.” 
           zdecydowanie tak □ 11=22,9%        raczej tak □ 33=68,7%      raczej nie □ 0  

zdecydowanie nie □  

   

 „Moje dziecko jest traktowane  w szkole z szacunkiem.” 
zdecydowanie tak □ 39=81,2%  raczej tak □ 7=14,5%  raczej nie □ 0  zdecydowanie nie □ 0   

 

 

Wszyscy ankietowani rodzice uważają, że ich dziecko jest w szkole traktowane 

sprawiedliwie i z szacunkiem. Rodzice mają dużo szacunku i zaufania do nauczycieli i 

wychowawców swoich dzieci.  

 

 

11. Czy szkoła wspomaga rozwój Pani/Pana dziecka? 

 

 zdecydowanie tak □ 9=18,7%    raczej tak □ 29=60,4%   raczej nie □   zdecydowanie nie □            

 

Większość rodziców uważa, że szkoła wspomaga rozwój ich dzieci.  

 

 

12. Czy nauczyciele rozmawiają z Panią/Panem o potrzebach i możliwościach rozwoju 

dziecka? 

                

tak, bardzo często □ 44=91,6%            tak, ale rzadko □ 0                   nie, nigdy □ 0 

 

Wszyscy rodzice potwierdzają, że nauczyciele rozmawiają z nimi często o potrzebach i 

możliwościach rozwojowych ich dziecka.  
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13. Czy wychowawca, nauczyciele i inni pracownicy szkoły służą Państwu radą i wsparciem 

w sytuacjach trudnych dla Państwa dziecka? 

         

 tak  □ 32=66,6%         raczej tak □13=27%            raczej nie □ 0                  nie □ 0     

 

Rodzice uzyskują w szkole wsparcie w wychowaniu swoich dzieci i w sytuacjach 

trudnych. 

 

 

14. Czy nauczyciele pomagają Pani/Pana dziecku w pokonywaniu trudności w nauce? 

           
    tak □40=83,3%      raczej tak  □  8 =16,6%        raczej nie □ 0               nie  □ 0 

 

 

Wszyscy badani rodzice potwierdzili, że nauczyciele pomagają dzieciom w 

przezwyciężaniu trudności w nauce.  

 

 

15. Czy Pani/Pana zdaniem rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły? 

                             

          tak □ 15=31,25%                      nie □                       nie mam zdania  □  13=27% 

 

Około połowa badanych rodziców uważa, że powinni oni uczestniczyć w życiu szkoły. 

 

 

16. Czy jest Pani/Pan zadowolona(y) ze współpracy ze szkołą? 

 

zdecydowanie tak □ 32=66,6%     raczej tak □ 12=25%     tylko niekiedy tak □ 0      

                                                                                                                  zdecydowanie nie □ 0 

 

Większość rodziców jest zadowolona ze współpracy ze szkołą.  

 

17. W jakich obszarach Pani/Pana zdaniem rodzice powinni udzielać się w życiu szkoły? 

Można zaznaczyć kilka odpowiedzi. 

 

□  współpraca z nauczycielami i wychowawcą w celu monitorowania rozwoju swojego 

dziecka  40=83,3% 

□   współtworzenie szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 0% 

□   współtworzenie Statutu Szkoły 15=31,25% 

□   opiniowanie efektów pracy nauczycieli  2=4,1% 

□   pomoc w organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych 23=47,9% 

□   współorganizowanie akcji charytatywnych 20=41,6% 

□   wspieranie oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych nauczycieli 

□   pomoc finansowa 20=41,6% 

□   wykonywanie różnych prac na rzecz szkoły 17=35,4% 

 

Około połowa badanych rodziców widzi swoją współtworzącą rolę przy kształtowaniu 

Statutu Szkoły, organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych oraz przy 

współorganizowaniu akcji charytatywnych. Niektórzy rodzice deklarują również pomoc 

finansową i wykonywanie różnych prac na rzecz szkoły. Prawie wszyscy chcą 
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współpracować z nauczycielami i wychowawcą w zakresie rozwoju swojego dziecka.  

 

18. Jaką formę kontaktu ze szkołą uważa Pani/Pan za najlepszą? 

 

□   telefoniczną 

□   poprzez dziennik elektroniczny  45=93,7% 

□   rozmowy indywidualne z wychowawcą i nauczycielami  20=41,6% 

□   zebrania z rodzicami  19=39,5% 

□   wspólne wydarzenia szkolne z nauczycielami, rodzicami i uczniami  0  

□   dni otwarte 10=20,8% 

  

 

Niemal wszyscy rodzice preferują kontaktowanie się z wychowawcą i nauczycielami 

przez e-dziennik, natomiast około połowa wskazuje również zebrania z rodzicami i 

bezpośrednią rozmowę, jako najlepszą formę kontaktu.   

 

 

19. Jak oceniają Państwo odbywające się w szkole zebrania z rodzicami? Można zaznaczyć 

więcej niż jedną odpowiedź.  

 

□   są dobrze przygotowane i prowadzone 44=91,6% 

□   dostarczają mi wielu ważnych informacji na temat życia klasy i szkoły 46=95% 

□   uzyskuję na nich informację na temat postępów w nauce i zachowaniu mojego dziecka 

□   mam możliwość przedstawienia problemów i sytuacji mojego dziecka  

□   odbywają się w niemiłej atmosferze  

□   mam możliwość wyrażenia swojej opinii na temat funkcjonowania szkoły 24=50% 

□   mam możliwość zgłoszenia własnych propozycji odnośnie usprawnienia 

funkcjonowania szkoły 39=81,25% 

□   mam możliwość współdecydowania o sprawach dotyczących życia klasy i szkoły 

□   są stratą czasu  

 

 

Zdecydowana większość badanych rodziców pozytywnie ocenia przygotowanie i 

prowadzenie zebrań i wywiadówek. Rodzice nie tylko dowiadują się na nich wielu 

ważnych rzeczy na temat swojego dziecka, życia klasy i szkoły, ale również mogą na nich 

wyrażać swoje opinie odnośnie funkcjonowania szkoły i zgłaszać własne propozycje.     
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VI.3. Ankiety skierowane do rodziców uczniów klas IV-VIII  

 

Badania zostały przesunięte na wrzesień-październik roku szkolnego 2020/2021, ponieważ 

nie udało się ich przeprowadzić wiosną ze względu na zamknięcie szkół z powodu pandemii 

koronawirusa. Wzięło w niej udział 43 rodziców z 9 różnych klas. Ankieta dla rodziców 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu. Wyniki przedstawiają się następująco: 

 

1. Na pytanie: Czy Państwa dziecko czuje się w szkole bezpiecznie? – rodzice odpowiadali 

następująco: 

 

tak raczej tak raczej nie nie 

31 (72,1%) 12 (27,9%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

Wszyscy badani rodzice uważają, że ich dziecko jest w szkole bezpieczne. 

  

2.  Szkoła podejmuje różne działania, których zadaniem jest zapewnienie uczniom 

bezpieczeństwa (m.in. monitoring wewnętrzny, dyżury nauczycieli w czasie przerw 

międzylekcyjnych, itp.). Co Pani/Pana zdaniem możemy jeszcze zrobić, aby podnieść poziom 

bezpieczeństwa ?                  

 

W odpowiedzi na to pytanie badani rodzice podsunęli wiele interesujących pomysłów: 

- częstsze organizowanie akcji edukacyjnych np. dotyczących hejtu, 

- telefony komórkowe złożone w depozycie do końca lekcji, 

- zwracanie uwagi na osoby wchodzące na teren szkoły, 

- organizowanie spotkań ze strażakami i pracownikami medycznymi w celu uświadomienia 

uczniom zagrożeń, 

- redukcja ciężaru plecaków, 

- stworzenie miejsca na zewnątrz szkoły, żeby uczniowie na przerwach mogli wyjść , 

- angażować dzieci w rozwiązywanie problemów, 

- monitoring ukierunkowany na sprzedaż substancji niedozwolonych (narkotyków itp.), 

- rozmawianie o różnych bezpiecznych i niebezpiecznych sytuacjach na lekcjach 

wychowawczych, 

- chwalenie dzieci, a nie krzyczenie, 

- nauka wzajemnego szacunku.  

 

 

3. Czy w tym roku szkolnym zdarzyło się w szkole, że Pani/ Pana dziecku …?  

A. ukradziono jakiś przedmiot lub pieniądze:                                 tak  □ 2                 nie □ 36      

B. inni uczniowie wymuszali od Pani/Pana dziecka pieniądze:      tak  □ 0                 nie □ 38               

C. inni uczniowie obrażali je lub przezywali:                                  tak  □ 8                 nie □ 31      

D. inni uczniowie celowo wykluczali je z grupy:                            tak  □ 9                 nie □ 29                

E. inni uczniowie hejtowali je za pomocą Internetu:                       tak  □ 2                 nie □ 36                  

F. ktoś je umyślnie uderzył:                                                             tak  □ 5                 nie □ 32 

G. ktoś umyślnie zniszczył rzecz należącą do niego                        tak  □ 5                 nie  □ 32 

I. ktoś Pani/Pana dziecko zastraszał                                                 tak  □ 1                 nie  □ 36 

 

Do niektórych zdań nie wszyscy rodzice się odnieśli, stąd różnica liczby badanych po 

zsumowaniu wyników.  

 

Większość rodziców nie sygnalizuje niepożądanych zachowań i złych sytuacji, z którymi 

zetknęły się ich dzieci. Niemniej od czasu do czasu zdarzają się wśród młodzieży 
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negatywne zachowania, takie jak przezywanie i obrażanie innych, celowe wykluczanie z 

grupy, umyślne uderzenie kogoś lub zniszczenie czyjejś własności.  

 

 

4. Jeżeli któraś z powyższych sytuacji miała miejsce, to kto został o tym fakcie powiadomiony 

przez Panią/Pana lub dziecko? (można było zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

 

□   wychowawca 10 

□   dyżurujący nauczyciel  1 

□   dyrektor lub wicedyrektor 1 

□   pedagog szkolny 1 

□   nikt 4 

□   inna osoba 

 

Zdecydowana większość rodziców wskazała wychowawcę, jako osobę, do której 

zwracają się w razie wystąpienia niepokojących zachowań uczniów w szkole.   

 

 

5. Jaka była reakcja ze strony szkoły?  

 

- problem został rozwiązany  □ 7        

- problem został częściowo rozwiązany □ 3       

- problemem nikt się nie zajął □ 2        

 

Szkoła właściwie reaguje, w razie wystąpienia niepożądanych zachowań uczniów i 

zazwyczaj rozwiązuje problem.  

 

 

6. Czy Pani/Pana dziecko zna zasady właściwego zachowania się w szkole oraz prawa i 

obowiązki ucznia?  

      

     tak  □ 32 =74,4%       raczej tak  □ 10 =23,3%       raczej nie □ 1 =2,3%             nie  □ 0 

 

Rodzice potwierdzają, że dzieci znają zasady właściwego zachowania w szkole oraz 

prawa i obowiązki ucznia.  

 

 

7. Czy Pani/Pana dziecko przestrzega tych zasad? 

      

tak zawsze □ 15=34,9%             raczej tak □ 26=60,5%             czasami nie □ 2=4,6%     

                                             nie przestrzega □ 0 

 

Przeważająca większość badanych rodziców uważa, że ich dziecko przestrzega zasad 

szkolnego regulaminu.  

 

 

8. Czy Pani/Pan zna zasady, normy i prawo obowiązujące w szkole ? 

            

           tak  □ 37=86%                nie  □ 0%                     częściowo □ 6=14%                         

 

Większość rodziców zna lub częściowo zna normy prawne obowiązujące w szkole. 



32 
 

9. W jaki sposób zostali Państwo zapoznani z tymi normami? Proszę wskazać źródło 

informacji. Można wskazać więcej niż jedno. 

 

□  wychowawca 33  

□  inny nauczyciel 0 

□  znajomy/znajoma, którego dziecko też chodzi do tej szkoły 3 

□  dyrektor /wicedyrektor  4 

□  obsługa (personel) 0 

□  dokumenty zamieszczone na stronie internetowej szkoły (Statut, Program Wychowawczo-

Profilaktyczny) 17 

 

Przeważająca większość rodziców jest zapoznawana z prawem szkolnym przez 

wychowawców, ale wielu wskazuje również stronę internetową szkoły, jako źródło 

wiedzy o obowiązującym prawie. 

 

 

10.   Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi zdaniami? 

 

 „Mam szacunek i zaufanie do wychowawcy mojego dziecka.”            
         tak  □ 33 =76,7%       raczej tak  □ 9 =20,9%      raczej nie □ 0%          nie  □ 1= 2,3% 

   

 „Mam szacunek i zaufanie do nauczycieli w szkole mojego dziecka.”            
  do wszystkich  □ 9=20,9%      do większości  □ 28=65,1%     do około połowy □ 6=13,9 %      

                              do mniej niż połowy  □ 0        do żadnego  □ 0 

 

 „Mam wpływ na to, jakie zasady zachowania obowiązują w szkole mojego dziecka.” 

    zdecydowanie tak □ 3=6,9%            raczej tak □ 21=48,8%        raczej nie □ 16= 37,2%    

zdecydowanie nie □ 3=6,9% 

    

 „Moje dziecko jest traktowane w szkole sprawiedliwie.” 
      zdecydowanie tak □ 14=32,5%          raczej tak □ 26=60,5%          raczej nie □ 3=6,9%      

   zdecydowanie nie □ 0   

   

 „Moje dziecko jest traktowane  w szkole z szacunkiem.” 
      zdecydowanie tak □ 11=28,2%        raczej tak □ 27=69,2%            raczej nie □ 1= 2,6% 

zdecydowanie nie □   

 

Niemal wszyscy ankietowani rodzice uważają, że ich dziecko jest w szkole traktowane 

sprawiedliwie i z szacunkiem.  

Rodzice mają dużo szacunku i zaufania do większości nauczycieli i wychowawców 

swoich dzieci.  

Prawie 40% ankietowanych rodziców uważa, że nie mają oni wpływu na ustalanie zasad 

zachowania obowiązujących w szkole.  

 

11. Czy szkoła wspomaga rozwój Pani/Pana dziecka? 

 

      zdecydowanie tak □11=25,6%     raczej tak □ 26=60,5%    raczej nie □ 5= 11,6%  

zdecydowanie nie □       nie wiem □ 1 = 2,3%     

 

Większość rodziców uważa, że szkoła wspomaga rozwój ich dzieci.  
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12. Czy nauczyciele rozmawiają z Panią/Panem o potrzebach i możliwościach rozwoju 

dziecka? 

                

tak, bardzo często □ 8=18,6%      tak, ale rzadko □ 24 = 55,8%        nie, nigdy □ 11 =25,6% 

 

Około 80% badanych rodziców twierdzi, że nauczyciele nie rozmawiają lub bardzo 

rzadko rozmawiają z nimi o potrzebach i możliwościach rozwojowych ich dziecka.  

 

 

13. Czy wychowawca, nauczyciele i inni pracownicy szkoły służą Państwu radą i wsparciem 

w sytuacjach trudnych dla Państwa dziecka? 

         

 tak  □ 15=34,8%         raczej tak □23= 53,6%            raczej nie □ 5= 11,6%            nie □ 0     

 

Rodzice uzyskują w szkole wsparcie w wychowaniu swoich dzieci oraz w sytuacjach 

trudnych. 

 

 

14. Czy nauczyciele pomagają Pani/Pana dziecku w pokonywaniu trudności w nauce? 

           
    tak □ 13=30,2%         raczej tak  □ 23 =53,5%         raczej nie □ 7= 16,3%           nie  □ 0 

 

 

Ponad 80% badanych rodziców potwierdza, że nauczyciele pomagają ich dzieciom w 

przezwyciężaniu trudności w nauce.  

 

 

15. Czy Pani/Pana zdaniem rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły? 

                             

          tak □ 32=74,4%                      nie □ 1= 2,3%             nie mam zdania  □  10=23,3% 

 

Większość badanych rodziców uważa, że powinni oni uczestniczyć w życiu szkoły, ale 

wielu z nich nie ma zdania na ten temat. 

 

 

16. Czy jest Pani/Pan zadowolona(y) ze współpracy ze szkołą? 

 

    zdecydowanie tak □ 5=12,2%     raczej tak □ 32=78%     tylko niekiedy tak □ 4=9,8%      

zdecydowanie nie □ 0% 

 

Większość rodziców jest zadowolona ze współpracy ze szkołą.  

 

17. W jakich obszarach Pani/Pana zdaniem rodzice powinni udzielać się w życiu szkoły? 

Można zaznaczyć kilka odpowiedzi. 

 

□  współpraca z nauczycielami i wychowawcą w celu monitorowania rozwoju swojego 

dziecka  21=48,8% 

□   współtworzenie szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego12=27,9%  

□   współtworzenie Statutu Szkoły 5=11,6% 

□   opiniowanie efektów pracy nauczycieli  17=39,5% 

□   pomoc w organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych 21=48,8% 
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□   współorganizowanie akcji charytatywnych 24=55,8% 

□   wspieranie oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych nauczycieli 10=23,3% 

□   pomoc finansowa 6=13,9% 

□   wykonywanie różnych prac na rzecz szkoły 14=32,6% 

 

Około połowa badanych rodziców widzi swoją współtworzącą rolę w organizacji i 

rozwoju szkoły. Rodzice chcą mieć swój udział przede wszystkim w monitorowaniu 

rozwoju swojego dziecka, organizacji imprez i wycieczek szkolnych, 

współorganizowania akcji charytatywnych, ale też opiniowania efektów pracy 

nauczyciela. 

  

 

18. Jaką formę kontaktu ze szkołą uważa Pani/Pan za najlepszą? 

 

□   telefoniczną  9=20,9% 

□   poprzez dziennik elektroniczny  28=65,1% 

□   rozmowy indywidualne z wychowawcą i nauczycielami  18=41,9% 

□   zebrania z rodzicami  18=41,9% 

□   wspólne wydarzenia szkolne z nauczycielami, rodzicami i uczniami  4=9,3% 

□   dni otwarte 5=11,6% 

  

 

Niemal wszyscy rodzice preferują kontaktowanie się z wychowawcą i nauczycielami 

przez e-dziennik, natomiast około połowa wskazuje również zebrania z rodzicami i 

bezpośrednią rozmowę, jako najlepszą formę kontaktu.   

 

 

19. Jak oceniają Państwo odbywające się w szkole zebrania z rodzicami? Można zaznaczyć 

więcej niż jedną odpowiedź.  

 

□   są dobrze przygotowane i prowadzone 24=55,8% 

□   dostarczają mi wielu ważnych informacji na temat życia klasy i szkoły 25=58,1% 

□   uzyskuję na nich informację na temat postępów w nauce i zachowaniu mojego 

dziecka 18=41,9% 

□   mam możliwość przedstawienia problemów i sytuacji mojego dziecka  14=32,6% 

□   odbywają się w niemiłej atmosferze 3=7% 

□   mam możliwość wyrażenia swojej opinii na temat funkcjonowania szkoły 16=37,2% 

□   mam możliwość zgłoszenia własnych propozycji odnośnie usprawnienia funkcjonowania 

szkoły  5=11,6% 

□   mam możliwość współdecydowania o sprawach dotyczących życia klasy i szkoły 

10=23,3% 

□   są stratą czasu  3=7% 

 

 

Ponad połowa badanych rodziców pozytywnie ocenia przygotowanie i prowadzenie 

zebrań i wywiadówek. Rodzice nie tylko dowiadują się na nich wielu ważnych rzeczy na 

temat swojego dziecka, życia klasy i szkoły, ale również mogą na nich wyrażać swoje 

opinie odnośnie funkcjonowania szkoły.     
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VI.4. Ankiety skierowane do nauczycieli i wychowawców 

 

          W badaniu wzięło udział 41 nauczycieli. Ankietę przeprowadzono w formie 

elektronicznej. Zawierała ona 20 pytań odnoszących się do zagadnień kluczowych. Ankieta 

dla nauczycieli i wychowawców stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu. Wyniki są 

następujące: 

 

 
 

Wszyscy nauczyciele uważają, że szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo. Nikt nie 

udzielił negatywnej odpowiedzi.  

 

 

2. Nasza szkoła podejmuje różne działania, których zadaniem jest zapewnienie uczniom 

bezpieczeństwa. Co Pani/Pana zdaniem możemy jeszcze zrobić, aby podnieść poziom 

bezpieczeństwa ?     

 

Pojawiło się mnóstwo propozycji ze strony nauczycieli, które zostaną poniżej 

zacytowane:  

 

 Należy uczyć dzieci większej odpowiedzialności. 

 Zwiększyć nacisk na kontrolę opuszczania szkoły przez uczniów w czasie pobytu 

dziecka w szkole. 

 Rozmawiać z uczniami, nie pozostawiać nawet pozornie błahych informacji bez 

szczegółowego rozeznania. 

 Efektywniej dyżurować. 

 Za ciasne sale lekcyjne (wpływa to nie tylko na dyskomfort uczniów, ale także 

zagrożenie w przypadku ewakuacji). 

 Wprowadzenie identyfikatorów dla uczniów. 

 Zwiększyć monitoring w szkole i okolic szkoły - więcej kamer. 

 Wprowadzić zakaz biegania po korytarzu i nie pozwalać na zabawy wyszukane na you 

tubie. 

 Zamknąć drogę przejazdową prowadzącą przez parking, obok drzwi wejściowych do 

szkoły i bramki na orlik na ul. Szkolną. (Dotyczy budynku na ul. Szkolnej) 

 Edukować rodziców, rozmawiać z nimi na temat przestrzegania zasad i norm 

prawidłowego zachowania, zwrócić ich uwagę na niebezpieczne zachowania ich 

dzieci. 

 Przeprowadzić pogadanki z rodzicami na temat bezpieczeństwa. 



36 
 

 Każdy nauczyciel musi zadać sam sobie pytanie, czy należycie wypełnia swoje 

obowiązki, czy jest konsekwentny. 

 Zabezpieczyć pręty na pierwszym piętrze. Zabezpieczyć kabel do automatu ze 

słodyczami.  

 Opracować system uniemożliwiający przyprowadzanie do szkoły chorych dzieci. 

 Być bardziej asertywni względem rodziców. 

 Pracować wychowawczo nad kształtowaniem postaw. 

 Wyeliminować sytuacje, kiedy nauczyciel "dyżuruje" z telefonem w ręce. 

 Wejście i wyjście do szkoły na kartę magnetyczną. 

 

 

 

 
 

 

Około 1/3 nauczycieli uważa, że w szkole są miejsca mogące stanowić źródło zagrożenia. 

Wymienione zostały następujące miejsca: 

 

 Toalety - brak monitoringu powoduje, że uczniowie mogą tam robić praktycznie 

wszystko. Nauczyciele nie są w stanie ich w pełni kontrolować 

 Szatnie podczas przerw bez dyżuru (np. gdy uczniowie przychodzą na późniejszą 

godzinę). 

 Korytarze, szatnie, schody. 

 Miejsce przy drabinkach na korytarzu. 

 Zabezpieczyć pręty na pierwszym piętrze.  

 Zabezpieczyć kabel do automatu ze słodyczami.  

 Zbyt zatłoczona świetlica szkolna. Uczniowie są dla siebie zagrożeniem, gdyż 

wykorzystują fakt, iż bardzo dużo uczniów jest w danym momencie w pomieszczeniu 

i nauczyciel nie jest w stanie wszystkiego dopilnować. 

 Szatnie, w których dzieci przesiadują przed lekcjami. 
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Większość nauczycieli uważa, że uczniowie i rodzice znają zasady i normy społeczne 

obowiązujące w szkole.  

 

 

 

 

 
 

 

Rodzice są zapoznawani z normami zachowań obowiązującymi w szkole przede 

wszystkim przez wychowawców i nauczycieli. W znacznie mniejszym stopniu korzystają 

z możliwości zapoznania się ze szkolnym statutem.  
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6. Czy w naszej szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu 

eliminowanie złych oraz wzmacnianie właściwych zachowań? 

 

 
 

 

Zdecydowana większość nauczycieli potwierdza, że w naszej szkole są podejmowane 

działania eliminujące złe i wzmacniające dobre zachowania.  

 

7. Proszę podać przynajmniej dwa przykłady działań wychowawczych szkoły, mających na 

celu kształtowanie pożądanych postaw uczniów. 

 

Nauczyciele podali następujące przykłady: 

 Rozmowy podczas godzin wychowawczych, na lekcji, na przerwach.  

 Spotkania z policjantami. 

 Prelekcje, pogadanki, warsztaty o tematyce wychowawczej, warsztaty dla uczniów 

prowadzone przez pedagogów szkolnych, policję i firmy zewnętrzne (np. spotkania z 

Policją dot. cyberprzemocy). 

 Rozmowy z wychowawcą, wyjaśnianie konfliktów. 

 Doraźne rozmowy z uczniami np. podczas dyżurów. 

 Współpraca ze środowiskiem lokalnym (Policja, Straż) i instytucjami wspierającymi 

szkołę w działaniach wychowawczych i profilaktycznych.  

 Rozmowy z uczniami n/t bezpieczeństwa, agresji, przemocy. 

 Celebrowanie uroczystości państwowych i szkolnych. 

 Codzienna praca z uczniami na lekcjach i przerwach . 

 Uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego. 

 Organizacja akcji ekologicznych, dni życzliwości.   

 Organizowanie wycieczek i wyjść do teatru, filharmoni itp..  

 System kar i nagród wdrażany przez wychowawców. 

 W ramach projektu "Cała Polska czyta dzieciom", odnoszenie się do postaw 

prezentowanych w literaturze, analizowanie sytuacji i wyciąganie wniosków. 

 Coroczne Dni Życzliwości organizowane na terenie szkoły. 

 Apele i audycje, które przypominają, jak należy się zachowywać, kształtują  uczniów. 

 Szkolne koło wolontariatu i akcje charytatywne. 

 Projekty związane z zasadami bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią. 

Prowadzenie lekcji związanych z tym tematem. 

 Dyżury nauczycieli podczas przerw śródlekcyjnych. 

 Lekcje etyki. 
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 Wspólne ustalanie i wypracowanie Klasowych Kodeksów Zachowań oraz ich 

przestrzeganie. 

 Rozmowy z uczniami w świetlicy szkolnej. 

 

 

 

8. Czy Pani/Pana zdaniem działania wychowawcze szkoły, wynikające z realizacji Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego, mają wpływ na postawę i zachowanie uczniów? 

 

 
 

Wszyscy nauczyciele uważają, że realizowanie Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego kształtuje postawy i zachowanie uczniów. Większość (63,4%) jest 

zdania, że ten wpływ jest duży.  

 

 

 
 

 

75,6% nauczycieli uważa, że większość uczniów przestrzega norm i zasad zawartych w 

statucie.   
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10. Kolejna grupa pytań dotyczyła wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi podmiotami 

szkolnej społeczności – uczniami, rodzicami, nauczycielami i personelem pomocniczym.   

 

 

 
 

Zdecydowana większość nauczycieli uważa, że relacje pomiędzy poszczególnymi 

podmiotami szkoły są oparte na wzajemnym szacunku.  

 

  
Zdecydowana większość nauczycieli uważa, że wszystkie podmioty dobrze ze sobą 

współpracują.  

 
 

85% nauczycieli jest zdania, że wszyscy wspólnie decydują w ważnych dla szkoły 

sprawach. Około 15% nauczycieli jest innego zdania.   
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14,6 % nauczycieli nie dostrzega wzajemnego wspierania się poszczególnych podmiotów 

społeczności szkolnej, pozostali są innego zdania.  

 

 
 

Zdecydowana większość nauczycieli uważa, że rodzice współdecydują w ważnych dla 

szkoły sprawach. Tylko około 10% jest innego zdania.  

 

 
 

Większość nauczycieli uważa, że rodzice interesują się działalnością i funkcjonowaniem 

szkoły. Około 17% jest innego zdania.  
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Prawie wszyscy nauczyciele potwierdzają, że uczniowie zwracają się do nich otwarcie i z 

ufnością.  

 

 
 

Zdecydowana większość nauczycieli jest zdania, że pomiędzy uczniami, rodzicami i 

nauczycielami są wzajemnie ustalone zasady zachowania i wszyscy ich przestrzegają. 

Tylko około 10% jest innego zdania.  

 

 

 
Zdecydowana większość nauczycieli jest zdania, że inicjatywy uczniów dot. życia szkoły 

są uwzględniane.  
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Nauczyciele i wychowawcy rozpoznają możliwości, potrzeby psychofizyczne i sytuację 

społeczną uczniów. Najczęściej dowiadują się o ich problemach i potrzebach poprzez: 

 

 zapoznawanie się z dokumentacją ucznia, 

 rozmowę z uczniem i /lub jego rodzicem, 

 współpracę z pedagogiem, 

 współpracę z wychowawcą, 

 analizę zachowania ucznia. 

 

 

 

12. Kolejna grupa pytań dotyczyła indywidualizacji procesu nauczania w odniesieniu do 

potrzeb poszczególnych uczniów. Nauczyciele wskazywali, jak często stosują określone 

metody. Wyniki są następujące: 

 

A. Wspomagam ich przy wykonywaniu zadań.                            

    zawsze □ 17 (41,5%)     często □ 24 (58,5)    rzadko  □ 0%    nigdy  □ 0% 

                               

B. Monitoruję zaangażowanie ucznia w zajęcia lekcyjne.                    

      zawsze  □ 28 (68,3%)    często  □ 13 (31,7%)     rzadko  □ 0%       nigdy  □ 0% 

                                

C. Sprawdzam poprawność wykonanego zadania.                               

       zawsze □ 22 (53,7%)    często □ 18 (43,9%)    rzadko  □ 1 (2,4%)     nigdy  □  0%   

                              

D. Respektuję zróżnicowane tempo pracy.                                            

      zawsze  □ 28 (68,3%)  często  □ 13 (31,7%)       rzadko  □ 0%         nigdy  □ 0% 
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E. Respektuję  zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.      

     zawsze □ 34 (82,9%)      często □ 7 (17,1%)        rzadko  □ 0%         nigdy  □ 0%                                

 

F. Motywuję ucznia do osiągania lepszych wyników.           

       zawsze  □ 27 (65,9%)    często □ 14 (34,1%)      rzadko □ 0%      nigdy □ 0%  

                               

G. Motywuję ucznia do aktywności na lekcji.                                         

       zawsze  □ 24 (58,5%)     często □ 17 (41,5%)     rzadko  □ 0%      nigdy □ 0%  

                               

H. Przydzielam ucznia do grupy w sposób celowy.                         

      zawsze □ 15 (36,6%)    często  □ 21 (51,2%)    rzadko □ 5 (12,2%)    nigdy  □ 0%   

                              

I. Różnicuję zakres materiału.                                                              

      zawsze □ 11 (26,8%)    często □ 26 (63,4%)     rzadko □ 4 (9,8%)     nigdy □ 0% 

 

J. Rozpoznaję różne style uczenia się moich uczniów.                        

     zawsze □ 9 (22%)    często □ 30 (73,2%)       rzadko □ 2 (4,9%)      nigdy □ 0% 

 

K. Dostosowuję metody i formy nauczania do stylu uczenia się poszczególnych uczniów.  

      zawsze □ 13 (31,7%)     często □ 25 (61%)      rzadko □ 3 (7,3%)     nigdy □ 0% 

 

 

W pracy dydaktycznej wszyscy nauczyciele indywidualizują proces nauczania 

dostosowując go do potrzeb i  możliwości ucznia. Stosują wiele zróżnicowanych metod, 

odpowiednio motywują ucznia oraz respektują zalecenia poradni PPP.                                                                                              

 

 

 

 

 
 

 

Zdecydowana większość nauczycieli uważa, ze rodzice powinni współdecydować i 

uczestniczyć w działaniach szkoły, ale tylko w ograniczonym zakresie.  

 



45 
 

 
 

 

Większość nauczycieli jest raczej zadowolona ze współpracy z rodzicami, 16 % 

badanych tylko niekiedy są zadowoleni ze współpracy.  

 

 

 
 

Nauczyciele wskazali obszary, w których widzą możliwość i potrzebę współpracy z 

rodzicami. Najczęściej wskazywane to: 

 

 pomoc w organizowaniu imprez i wycieczek, 

 współpraca z nauczycielami i wychowawcą w celu monitorowania rozwoju ich dzieci, 

 wykonywanie różnych prac na rzecz szkoły, 

 wspieranie oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych nauczycieli, 

 współtworzenie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 pomoc finansowa. 
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Większość nauczycieli uważa, że rodzice są zainteresowani działalnością szkoły. 

 

 
 

 

Nauczyciele mają podzielone opinie na ten temat. Ponad połowa twierdzi, że rodzice nie 

odmawiają współpracy lub zdarza się to rzadko. Pozostali są zdania, że rodziców 

odmawiających współpracy jest ponad połowa.  

 

 

18. Jaką formę kontaktu z rodzicami uważa Pani/Pan za najlepszą? Można było zaznaczyć 

kilka odpowiedzi. 

 

□   telefoniczną 16 (39%) 

□   poprzez dziennik elektroniczny 32 (78%) 

□   rozmowy indywidualne 38 (92,7%) 

□   zebrania z rodzicami 25 (61%) 

□   pisemne opinie o postępach dziecka 4 (9,8%) 

□   wspólne wydarzenia szkolne z nauczycielami, rodzicami i uczniami 12 (29,3%) 

□   dni otwarte 17 (41,5%) 

 

Bardzo duża część nauczycieli i wychowawców uważa, że najlepszą formą kontaktu z 

rodzicami są rozmowy indywidualne oraz korespondencja poprzez dziennik 

elektroniczny. Wiele osób wskazało również zebrania z rodzicami jako dobrą formę 

kontaktu.  
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19. Jakie działania dodatkowe podjęli rodzice współpracując z Panią/Panem? Można było 

zaznaczyć kilka odpowiedzi. 

 

□   pomoc przy organizowanych przez szkołę akcjach lub przedsięwzięciach 26 (63,4%) 

□   opieka podczas wycieczek szkolnych 8 (19,5%) 

□   pomoc przy organizowaniu imprez szkolnych lub klasowych 33 (80,5%) 

□   aktywny udział w edukowaniu dzieci (np. prowadzenie zajęć jako zaproszony gość)  

     9 (22%) 

□   wykonanie różnych prac na rzecz szkoły 11 (26,8%) 

 

Współpracując ze szkołą rodzice najczęściej włączają się w organizowanie imprez 

szkolnych i klasowych, a także w różne inne akcje i przedsięwzięcia prowadzone przez 

szkołę. W razie potrzeby można liczyć na pomoc rodziców przy wykonywaniu różnych 

prac na rzecz szkoły.  

 

 

19. W jaki sposób Pani/Pan wspiera rodziców w wychowaniu  i kształceniu ich dzieci? Można 

było zaznaczyć kilka odpowiedzi. 

 

□   organizuję spotkania wielostronne np. z dyrektorem i pedagogiem w sprawach 

problematycznych 11 (26,8%) 

□   doradzam rodzicom, gdzie mogą szukać wsparcia 28 (68,3%) 

□   opiniuję postępy i zachowanie dziecka w przypadku badania przez podmioty zewnętrzne 

(np. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Kuratora Sądowego, itp.) 23 (56,1%) 

□   służę radą i wsparciem w sytuacjach problemowych 37 (90,2%) 

□   rozpoznaję trudną sytuację rodzinną i życiową ucznia, przedstawiam ją innym 

nauczycielom 25 (61%) 

□   pomagam uczniowi w przezwyciężeniu problemów w nauce np. podczas dodatkowych 

zajęć indywidualnych 32 (78%) 

□   uruchamiam pomoc materialną w razie potrzeby 12 (29,3%) 

□   utrzymuję stały kontakt z rodzicami 30 (73,2%) 

 

 

Nauczyciele wspierają rodziców w wychowaniu i kształceniu ich dzieci. Najczęściej służą 

im radą i wsparciem w sytuacjach problemowych lub doradzają, dokąd mogą się udać, 

aby otrzymać takie wsparcie. Nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami oraz 

pomagają uczniom podczas dodatkowych zajęć indywidualnych.  
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V. WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z BADAŃ 
 

NASZE MOCNE STRONY: 

 Nasza szkoła realizuje wiele działań wychowawczych i profilaktycznych mających na 

celu eliminowanie zagrożeń. Te najczęściej wskazywane w badaniu i uznawane za 

najbardziej skuteczne to: monitoring wewnętrzny, rzetelne dyżury nauczycieli, 

odpowiednie interwencje nauczycieli i wychowawców, właściwa opieka nad 

uczniami, kształtowanie prawidłowych postaw w kontaktach rówieśniczych. Dzięki 

tym działaniom poziom bezpieczeństwa uczniów w naszej szkole jest uznawany za 

wysoki. Świadczą o tym wyniki badań we wszystkich trzech ankietowanych grupach.  

 

 Mocną stroną pracy naszej szkoły jest różnorodność realizowanych działań 

wychowawczych i profilaktycznych uwzględniających potrzeby i zainteresowania 

uczniów. Realizujemy wiele akcji i programów zarówno w klasach młodszych, jak i 

starszych. Programy te kształtują i wzmacniają pożądane postawy uczniów.  

 

 

 Z przeprowadzonych badań wyłania się obraz dobrego funkcjonowania szkoły. 

Rodzice mają dużo zaufania do wychowawców i nauczycieli, otrzymują od nich 

wsparcie, uważają, że ich dzieci są traktowane sprawiedliwie i z szacunkiem, są 

zdania, że szkoła właściwie reaguje, w razie wystąpienia niepożądanych zachowań 

uczniów i zazwyczaj rozwiązuje problem. 

 

 Nauczyciele pomagają dzieciom w przezwyciężaniu trudności w nauce (potwierdzają 

to wszystkie badane strony), indywidualizują proces nauczania, respektują zapisy w 

opiniach PPP.  

 

 Dokumenty szkolne (Statut, PWP) zawierają ustalone zasady i normy zachowania oraz 

wzajemnych relacji podmiotów szkoły. Rodzice są z nimi zapoznawani podczas 

zebrań, a uczniowie na godzinach wychowawczych. Są one w dużym stopniu 

przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców. 

 

 Dość duże grono rodziców współuczestniczy w życiu szkoły, wielu z nich aktywnie 

włącza się w szkolne wydarzenia, wspiera szkołę finansowo lub swoją pracą. 

  

 Szkoła wspiera rodziców we wpajaniu i egzekwowaniu zasad bezpieczeństwa, norm 

społecznych, w rozwoju ich dziecka, w pokonywaniu trudności w nauce. 

 

 Nauczyciele rozpoznają możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe oraz 

sytuację społeczną uczniów, dostosowują swoje metody pracy do możliwości 

uczniów. Otaczają ich opieką psychologiczno-pedagogiczną,  prowadzą zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze i rewalidacyjne dostosowane do potrzeb uczniów.  

 

 W szkole organizowanych jest dużo zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów. Prowadzimy też zajęcia rozwijające kreatywność i wdrażamy innowacje 

pedagogiczne.    
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NASZE SŁABE STRONY: 

 Pomimo powodów do zadowolenia z oceny bezpieczeństwa naszej szkoły, mamy w 

tym zakresie jeszcze trochę do zrobienia. Nauczyciele wskazali miejsca lub sytuacje 

potencjalnie niebezpieczne dla uczniów (np. szatnie, toalety, zatłoczona świetlica, 

wystające kable przy automacie (ul. Szkolna), teren wokół szkoły i inne.    

 

 Badania pokazały, że niestety w dalszym ciągu pojawiają się niewłaściwe zachowania 

uczniów. Zdarzają się drobne kradzieże, wymuszanie pieniędzy, przypadki agresji 

rówieśniczej, wyzwiska, wulgaryzmy, obrażanie, wykluczanie z grupy, hejtowanie w 

Internecie i niszczenie cudzej własności.  

 

 Na zajęcia pozalekcyjne  uczęszcza nieliczna grupa uczniów. Dla wielu uczniów 

oferta jest zbyt uboga i mało różnorodna.  

 

 Niektórzy uczniowie nie mają świadomości, ze w szkole działa Samorząd Uczniowski 

lub uważają, że nie ma on żadnego znaczenia. 

 

 

 

VI. REKOMENDACJE DO DALSZEJ PRACY 

 

1. Kontynuować pracę nad wyeliminowaniem niepożądanych zachowań społecznych wśród 

uczniów. W dalszym ciągu wdrażać Program Wychowawczo-Profilaktyczny, prowadzić z 

uczniami zajęcia w ramach godzin wychowawczych oraz dodatkowe warsztaty z 

zaproszonymi specjalistami w zakresie profilaktyki agresji słownej i fizycznej. 

 

2. Ciągle przypominać uczniom zasady i normy zachowań obowiązujące w szkole. 

Odwoływać się przy tym do zapisów zawartych w Statucie Szkoły. 

 

3. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele zaproponowali wiele rozwiązań, które mogą jeszcze 

bardziej poprawić poziom bezpieczeństwa. Należałoby im się wnikliwie przyjrzeć i być może 

wdrożyć.   

 

4. Należy położyć większy nacisk na wychowanie obywatelskie uczniów. Trzeba 

uświadamiać im, że ich głos jest ważny i może coś zmienić oraz że organem reprezentującym 

ich interesy w szkole jest samorząd.   

 

5. Uczniowie często odpowiadali, że nie uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne, ponieważ w 

ofercie nie ma zajęć, odpowiadających ich zainteresowaniom. Jednocześnie podali wiele 

swoich propozycji. Należy im się przyjrzeć i zastanowić, czy byłaby możliwość 

zorganizowania niektórych z tych zajęć w szkole.  

 

6. Należy włączać i angażować jak najwięcej rodziców we współpracę w zakresie 

edukowania i wychowania ich dziecka, ale także w pomoc w organizowaniu życia szkoły. 

 

7. Uzupełnić niniejszy raport o wyniki badań, których nie udało się przeprowadzić lub które 

zostały przerwane z powodu pandemii koronawirusa.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1  

 
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA, OPIEKUŃCZA I WYCHOWAWCZA SZKOŁY 

ANKIETA UCZNIA 

 

1. Czy czujesz się w szkole bezpiecznie? 

            tak  □                                   raczej tak □                                raczej nie  □                            nie  □  

2. Co wpływa w największym stopniu na Twoje poczucie bezpieczeństwa? (można zaznaczyć 3 

odpowiedzi) 

□   W szkole jest monitoring. 

□   Nauczyciele pełnią dyżur na przerwach. 

□   Nauczyciele natychmiast interweniują, gdy zgłoszę jakieś negatywne zachowanie.  

□   Uczniowie mają dobry kontakt z nauczycielami. 

□   Uczniowie s do siebie przyjaźnie nastawieni. 

□   Inna odpowiedź: __________________________________________________________________ 

 

3. Czy w tym roku szkolnym zdarzyło Ci się w szkole, że …?  

A. ukradziono Ci jakiś przedmiot lub pieniądze                                                               tak  □                 nie  □                   

B. inni uczniowie wymuszali od Ciebie pieniądze                                                            tak  □                nie  □                   

C. inni uczniowie obrażali Cię lub przezywali                                                                   tak  □                 nie  □                   

D. inni uczniowie celowo wykluczali Cię z grupy                                                              tak  □               nie  □                   

E. inni uczniowie hejtowali Cię za pomocą Internetu                                                      tak  □                nie  □                   

F. ktoś Cię umyślnie uderzył                                                                                                 tak  □               nie  □    

G. ktoś umyślnie zniszczył rzecz należącą do Ciebie                                                         tak  □              nie  □                                   

 

4.  Jeżeli zdarzy Ci się w szkole, że inny uczeń źle się w stosunku do Ciebie zachowuje, to kogo 

powiadamiasz o tym fakcie? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

□   wychowawcę 

□   dyżurującego nauczyciela 

□   dyrektora lub wicedyrektora 

□   pedagoga szkolnego 
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□   nikogo 

□   inna odpowiedź:  ________________________________________________________________                         

 

5. Czy znasz zasady właściwego zachowania się w szkole?  

      tak  □                                   raczej tak  □                               raczej nie □                             nie  □  

 

6. Czy przestrzegasz tych zasad? 

     tak zawsze  □                       raczej tak   □                     czasami nie □                   nigdy nie przestrzegam  
□ 

 

7. Czy znasz swoje prawa i obowiązki jako uczeń? 

    tak □                                    raczej tak  □                                 raczej nie  □                           nie  □   

 

8. W jaki sposób poznała/eś swoje prawa i obowiązki? Kto w największym stopniu poinformował Cię o 
nich? 

□  wychowawca 

□  inny nauczyciel  

□  koleżanka/kolega  

□  dyrektor  

□  obsługa (personel)  

□  strona internetowa szkoły  

□  rodzice 

□  inna odpowiedź: 
___________________________________________________________________ 

 

9. Czy w Twojej szkole działa samorząd? 

tak, i ma wiele do powiedzenia   □         tak, i ma on trochę do powiedzenia  □          

tak, ale nie ma on żadnego znaczenia  □          nie, w szkole nie ma samorządu □                  nie wiem  □ 

 

10.   Czy zgadzasz się z poniższymi zdaniami? 

„Mam zaufanie do moich nauczycieli.”            
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  do wszystkich  □       do większości  □         do połowy □        do mniej niż połowy  □        do żadnego   □ 

„Mam wpływ na to, jakie zasady zachowania obowiązują w mojej szkole.” 

zdecydowanie tak  □                     raczej tak  □                           raczej nie  □               zdecydowanie nie   □    

„Wszyscy uczniowie są traktowani sprawiedliwie.” 

zdecydowanie tak   □                 raczej tak   □                        raczej nie □                      zdecydowanie nie  □  

 

11. Czy w Twojej szkole odbywają się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne? 

                     tak  □                                   nie   □                                              nie wiem  □ 

 

12. Czy uczęszczasz na jakieś zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole? 

                                  tak  □                                                  nie  □ 

a) Jeżeli zaznaczyłaś/eś odpowiedź „tak”, to zaznacz, w których zajęciach bierzesz udział (można 
zaznaczyć więcej niż jedne). 

□  dydaktyczno-wyrównawcze 

□  korekcyjno-kompensacyjne  

□  przedmiotowe koła zainteresowań  

□  sportowe  

□  językowe  

□  plastyczne  

□  teatralne/filmowe 

□  komputerowe  

□  muzyczne  

□  taneczne  

□  inne/jakie? _______________________________________________________________________ 

 

b) Jeżeli zaznaczyłaś/eś odpowiedź „nie”, to podaj przyczynę. 
□  brakuje mi czasu 

□  nie chce mi się 

□  zajęcia odbywają się w terminach, które mi nie odpowiadają  

□  rodzice zakazali mi zostawać po lekcjach w szkole  

□  w ofercie nie ma zajęć, które mnie interesują  
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□  inny powód/jaki? _________________________________________________________________ 

 

13. Napisz, jakich zajęć w szkole brakuje, w których chętnie brał(a)byś udział? 

__________________________________________________________________________________ 

 

14. Czy nauczyciele pomagają Ci w pokonywaniu trudności w nauce? 

  tak   □                                  raczej tak   □                              raczej nie  □                            nie   □   

 

15. Czy nauczyciele udzielają Ci rad, w jaki sposób skutecznie się uczyć? 

Tak, wszyscy nauczyciele.  □               Tak, większość nauczycieli.  □          Tylko niektórzy nauczyciele. □    

  Żaden z nauczycieli mi tego nie mówi.  □  

 

16. Czy nauczyciele pomagają Ci w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań? 

   tak  □                                 raczej tak □                                raczej nie □                             nie  □ 

 

17. Czy odnosisz sukcesy w nauce na miarę swoich możliwości?     

   tak □                                    raczej tak □                                raczej nie  □                            nie  □ 

 

Jeżeli odpowiedziała(e)ś  raczej nie lub nie, to czym to jest Twoim zdaniem spowodowane? (można 
zaznaczyć kilka powodów): 

□  nie mam czasu na naukę 

□  nie mam w domu odpowiednich warunków do nauki  

□  nikt mi nie chce pomóc w nauce 

□  nie chce mi się uczyć  

□  nie zależy mi na lepszych wynikach  

□  szkoła nie proponuje mi żadnej pomocy w nauce  

□  nie mogę się skupić na lekcjach 

□  nauczyciele źle tłumaczą 

□  inne/jakie? _______________________________________________________________________ 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA, OPIEKUŃCZA I WYCHOWAWCZA SZKOŁY 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW 
 

 

1. Czy według Pani/Pana szkoła w odpowiedni i wystarczający sposób zapewnia uczniom 

bezpieczeństwo?  

            tak  □              raczej tak  □                raczej nie  □            nie  □                   nie mam zdania   □  

 

2. Szkoła podejmuje różne działania, których zadaniem jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa. Co 

Pani/Pana zdaniem możemy jeszcze zrobić, aby podnieść poziom bezpieczeństwa ?                  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Czy według Pani/Pana są w szkole miejsca niebezpieczne lub inne źródła zagrożeń? 

tak  □                                                                   nie  □  

Jeżeli tak, to proszę napisać, które to miejsca lub jakie są to zagrożenia? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. Czy Pani/Pana zdaniem uczniowie i rodzice znają normy społeczne i zasady zachowania 

obowiązujące w szkole? 

                                               tak                                                      nie  

5. Przez kogo uczniowie i rodzice są zapoznawani  z normami społecznymi obowiązującymi w szkole? 

Proszę wybrać jedną odpowiedź, która wskaże najważniejsze i najczęstsze źródło informacji. 

□  przez dyrektora  

□  przez nauczycieli  

□  przez wychowawcę podczas zebrań i indywidualnych rozmów   

□  przez pracowników obsługi szkoły  

□  z dokumentów umieszczonych na stronie internetowej szkoły (Statut, Program Wychowawczo-
Profilaktyczny) 
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6. Czy w naszej szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie złych 

oraz wzmacnianie właściwych zachowań?    

tak, bardzo często □                     tak, ale sporadycznie □                nie, nie ma takich działań □ 

7. Proszę podać przynajmniej dwa przykłady działań wychowawczych szkoły, mających na celu 

kształtowanie pożądanych postaw uczniów. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Czy Pani/Pana zdaniem działania wychowawcze szkoły, wynikające z realizacji Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego, mają wpływ na postawę i zachowanie uczniów? 

tak, mają duży wpływ  □     tak, ale wpływają w niewielkim stopniu  □     nie, nie mają żadnego 

wpływu  □  

 

9. Czy Pani/Pana zdaniem uczniowie przestrzegają ustalonych i zawartych w statucie zasad 

zachowania? 

□ zdecydowana większość uczniów przestrzega zasad 

□ około 50% uczniów przestrzega zasad 

□ tylko nieliczni uczniowie przestrzegają zasad 

□ zdecydowana większość uczniów nie przestrzega zasad 

 

10. Odpowiadając na kolejne pytania proszę ocenić wzajemne relacje wszystkich podmiotów szkolnej 

społeczności – uczniów, rodziców, nauczycieli i personelu pomocniczego.   

A. Czy relacje  te są oparte na wzajemnym szacunku?  

          tak  □            raczej  tak  □                          raczej nie  □                               nie  □                    

B. Czy wszystkie podmioty dobrze ze sobą współpracują?                                                 

          tak  □            raczej  tak  □                          raczej nie  □                               nie  □                    

C. Czy wszystkie podmioty współdecydują w ważnych dla szkoły sprawach? 

        tak  □            raczej  tak  □                          raczej nie  □                               nie  □                    
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D. Czy wszystkie podmioty wspierają się wzajemnie?   

          tak  □            raczej  tak  □                          raczej nie  □                               nie  □                    

E. Czy ważne decyzje podejmowane są z pominięciem opinii rodziców? 

          tak  □            raczej  tak  □                          raczej nie  □                               nie  □                    

F. Czy rodzice interesują się działalnością i funkcjonowaniem  szkoły? 

          tak  □            raczej  tak  □                          raczej nie  □                               nie  □                    

G. Czy uczniowie z ufnością i otwarcie zwracają się do nauczycieli?      

            tak  □            raczej  tak  □                          raczej nie  □                               nie  □                    

H. Czy wszystkie podmioty kierują się wzajemnie ustalonymi zasadami zachowania? 

             tak  □            raczej  tak  □                          raczej nie  □                               nie  □                    

I. Czy nauczyciele uwzględniają inicjatywy uczniów dotyczące życia szkoły? 

              tak  □            raczej  tak  □                          raczej nie  □                               nie  □                    

 

11.  Jak rozpoznaje Pani/Pan możliwości i potrzeby psychofizyczne oraz sytuację społeczną każdego 

ucznia? Proszę zaznaczyć maksymalnie pięć najczęściej stosowanych przez Panią/Pana sposobów.       

 □  współpracuję z wychowawcą 

□   współpracuję z pedagogiem 

□   uczestniczę w spotkaniach ZWK 

□   zapoznaję się z dokumentacją ucznia 

□   rozmawiam z rodzicami 

□   rozmawiam z uczniem 

□   analizuję zachowanie ucznia 

□   analizuję wpisy do dziennika na temat danego ucznia 

□   analizuję postępy w nauce ucznia 

□   inne (jakie) ______________________________________________________________________ 
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12. W jaki sposób podczas lekcji stosuje Pani/Pan indywidualizację procesu nauczania w odniesieniu 
do potrzeb poszczególnych uczniów?  

A. Wspomagam ich przy wykonywaniu zadań.                            

    zawsze  □   często  □   rzadko  □   nigdy  □                                

B. Monitoruję zaangażowanie ucznia w zajęcia lekcyjne.                    

      zawsze  □   często  □   rzadko  □   nigdy  □                                

C. Sprawdzam poprawność wykonanego zadania.                               

       zawsze  □   często  □   rzadko  □   nigdy  □                                

D. Respektuję zróżnicowane tempo pracy.                                            

      zawsze  □   często  □   rzadko  □   nigdy  □                                

E. Respektuję  zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.      

     zawsze □   często  □   rzadko  □   nigdy  □                                

F. Motywuję ucznia do osiągania lepszych wyników.           

       zawsze  □   często  □   rzadko  □   nigdy  □                                

G. Motywuję ucznia do aktywności na lekcji.                                         

       zawsze  □   często  □   rzadko  □   nigdy  □                                

H. Przydzielam ucznia do grupy w sposób celowy.                         

      zawsze  □   często  □   rzadko  □   nigdy  □                                

I. Różnicuję zakres materiału.                                                              

      zawsze  □   często  □   rzadko  □   nigdy  □ 

J. Rozpoznaję różne style uczenia się moich uczniów.                        

     zawsze  □   często  □   rzadko  □   nigdy  □ 

K. Dostosowuję metody i formy nauczania do stylu uczenia się poszczególnych uczniów.  

      zawsze  □   często  □   rzadko  □   nigdy  □                                                                                             

 

13. Czy Pani/Pana zdaniem rodzice powinni uczestniczyć i współdecydować w działaniach szkoły? 

zdecydowanie tak  □     tak, ale tylko w ograniczonym zakresie  □      zdecydowanie nie  □    nie mam 
zdania na ten temat □  

 

14. Czy jest Pani/Pan zadowolona(y) ze współpracy z rodzicami? 

zdecydowanie tak □                  raczej tak □                    tylko niekiedy tak □              zdecydowanie nie □ 
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15. W jakich obszarach Pani/Pana zdaniem rodzice powinni udzielać się w życiu szkoły? Można 
zaznaczyć wiele odpowiedzi. 

□  współpraca z nauczycielami i wychowawcą w celu monitorowania rozwoju ich dzieci 

□   współtworzenie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

□   współtworzenie Statutu Szkoły 

□   opiniowanie efektów pracy nauczycieli 

□   pomoc w organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych 

□   wspieranie oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych nauczycieli 

□   pomoc finansowa 

□   wykonywanie różnych prac na rzecz szkoły 

□   inne (jakie) ______________________________________________________________________ 

 

16. Czy w Pani/Pana opinii rodzice są zainteresowani tym, co się dzieje w szkole?                                                                                                                                                                         

zdecydowanie tak □                       raczej tak □                          raczej nie □                   zdecydowanie nie □ 

 

 

17. Jak wielu jest rodziców Pani/Pana zdaniem, którzy pomimo zachęty unikają lub odmawiają 
współpracy ze szkołą i uczestnictwa w życiu szkoły? 

nie ma takich rodziców □           pojedyncze osoby □          mniej niż połowa □         więcej niż połowa □   

 

18. Jaką formę kontaktu z rodzicami uważa Pani/Pan za najlepszą? Można zaznaczyć kilka 
odpowiedzi. 

□   telefoniczną 

□   poprzez dziennik elektroniczny 

□   rozmowy indywidualne 

□   zebrania z rodzicami 

□   pisemne opinie o postępach dziecka 

□   wspólne wydarzenia szkolne z nauczycielami, rodzicami i uczniami  

□   dni otwarte  

□   inne (jakie) ______________________________________________________________________ 
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19. Jakie działania dodatkowe podjęli rodzice współpracując z Panią/Panem? Można zaznaczyć kilka 
odpowiedzi. 

 

□   pomoc przy organizowanych przez szkołę akcjach lub przedsięwzięciach 

□   opieka podczas wycieczek szkolnych 

□   pomoc przy organizowaniu imprez szkolnych lub klasowych 

□   aktywny udział w edukowaniu dzieci (np. prowadzenie zajęć jako zaproszony gość) 

□   wykonanie różnych prac na rzecz szkoły 

□   inne (jakie) ______________________________________________________________________ 

 

20. W jaki sposób Pani/Pan wspiera rodziców w wychowaniu  i kształceniu ich dzieci? Można 
zaznaczyć kilka odpowiedzi. 

 

□   organizuję spotkania wielostronne np. z dyrektorem i pedagogiem w sprawach problematycznych 

□   doradzam rodzicom, gdzie mogą szukać wsparcia 

□   opiniuję postępy i zachowanie dziecka w przypadku badania przez podmioty zewnętrzne (np. 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Kuratora Sądowego, itp.) 

□   służę radą i wsparciem w sytuacjach problemowych 

□   rozpoznaję trudną sytuację rodzinną i życiową ucznia, przedstawiam ją innym nauczycielom 

□   pomagam uczniowi w przezwyciężeniu problemów w nauce np. podczas dodatkowych zajęć 
indywidualnych 

□   uruchamiam pomoc materialną w razie potrzeby 

□   utrzymuję stały kontakt z rodzicami 

□   inne (jakie) ______________________________________________________________________ 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA, OPIEKUŃCZA I WYCHOWAWCZA SZKOŁY 

ANKIETA DLA RODZICÓW 
 

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

            tak  □                                   raczej tak □                                raczej nie  □                            nie  □  

2. Szkoła podejmuje różne działania, których zadaniem jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa 

(m.in. monitoring wewnętrzny, dyżury nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych, itp.). Co 

Pani/Pana zdaniem możemy jeszcze zrobić, aby podnieść poziom bezpieczeństwa ?                  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Czy w tym roku szkolnym zdarzyło się w szkole, że Pani/ Pana dziecku …?  

A. ukradziono jakiś przedmiot lub pieniądze                                                                 tak  □                  nie  □                   

B. inni uczniowie wymuszali od Pani/Pana dziecka pieniądze                                    tak  □                  nie  □                   

C. inni uczniowie obrażali je lub przezywali                                                                    tak  □                  nie  
□                   

D. inni uczniowie celowo wykluczali je z grupy                                                               tak  □                  nie  
□                   

E. inni uczniowie hejtowali je za pomocą Internetu                                                      tak  □                  nie  
□                   

F. ktoś je umyślnie uderzył                                                                                                 tak  □                  nie  
□    

G. ktoś umyślnie zniszczył rzecz należącą do niego                                                        tak  □                  nie  
□ 

I. ktoś Pani/Pana dziecko zastraszał                                                                                  tak  □                  nie  
□  

 

4. Jeżeli któraś z powyższych sytuacji miała miejsce, to kto został o tym fakcie powiadomiony przez 

Panią/Pana lub dziecko? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

□   wychowawca 

□   dyżurujący nauczyciel 
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□   dyrektor lub wicedyrektor 

□   pedagog szkolny 

□   nikt 

□   inna osoba (Kto?) ________________________________________________________________ 

 

5. Jaka była reakcja ze strony szkoły?  

problem został rozwiązany  □       problem został częściowo rozwiązany □       problemem nikt się nie 
zajął □                             

 

6. Czy Pani/Pana dziecko zna zasady właściwego zachowania się w szkole oraz prawa i obowiązki 
ucznia?  

      tak  □                                   raczej tak  □                              raczej nie □                             nie  □  

 

7. Czy Pani/Pana dziecko przestrzega tych zasad? 

     tak zawsze  □                            raczej tak □                         czasami nie  □                 nie przestrzega  □ 

 

8. Czy Pani/Pan zna zasady, normy i prawo obowiązujące w szkole ? 

                                         tak  □                                   nie  □                              częściowo □                               

9. W jaki sposób zostali Państwo zapoznani z tymi normami? Proszę wskazać źródło informacji. 
Można wskazać więcej niż jedno. 

□  wychowawca 

□  inny nauczyciel  

□  znajomy/znajoma, którego dziecko też chodzi do tej szkoły  

□  dyrektor /wicedyrektor 

□  obsługa (personel)  

□  dokumenty zamieszczone na stronie internetowej szkoły (Statut, Program Wychowawczo-
Profilaktyczny)  

□  inne (jakie?) ______________________________________________________________________ 

 

10.   Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi zdaniami? 

 „Mam szacunek i zaufanie do wychowawcy mojego dziecka.”            
  tak  □                                   raczej tak  □                              raczej nie □                             nie  □   
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 „Mam szacunek i zaufanie do nauczycieli w szkole mojego dziecka.”            
do wszystkich  □       do większości  □       do około połowy  □       do mniej niż połowy  □         do 
żadnego  □ 

 „Mam wpływ na to, jakie zasady zachowania obowiązują w szkole mojego dziecka.” 
zdecydowanie tak □                     raczej tak  □                       raczej nie  □                       zdecydowanie nie □    

 „Moje dziecko jest traktowane w szkole sprawiedliwie.” 
   zdecydowanie tak □                  raczej tak □                       raczej nie   □                      zdecydowanie nie □    

 „Moje dziecko jest traktowane  w szkole z szacunkiem.” 
   zdecydowanie tak □                  raczej tak □                       raczej nie   □                       zdecydowanie nie □    

 

11. Czy szkoła wspomaga rozwój Pani/Pana dziecka? 

 zdecydowanie tak □            raczej tak □              raczej nie   □            zdecydowanie nie□           nie wiem 
□  

 

12. Czy nauczyciele rozmawiają z Panią/Panem o potrzebach i możliwościach rozwoju dziecka? 

               tak, bardzo często □                         tak, ale rzadko □                         nie, nigdy   □                        

 

13. Czy wychowawca, nauczyciele i inni pracownicy szkoły służą Państwu radą i wsparciem w 
sytuacjach trudnych dla Państwa dziecka? 

         tak  □                                   raczej tak  □                              raczej nie □                             nie  □   

14. Czy nauczyciele pomagają Pani/Pana dziecku w pokonywaniu trudności w nauce? 

          tak  □                                   raczej tak  □                              raczej nie □                             nie  □   

 

15. Czy Pani/Pana zdaniem rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły? 

                            tak  □                                nie □                             nie mam zdania  □   

16. Czy jest Pani/Pan zadowolona(y) ze współpracy ze szkołą? 

zdecydowanie tak □                  raczej tak □                    tylko niekiedy tak □              zdecydowanie nie □  

 

17. W jakich obszarach Pani/Pana zdaniem rodzice powinni udzielać się w życiu szkoły? Można 
zaznaczyć kilka odpowiedzi. 

□  współpraca z nauczycielami i wychowawcą w celu monitorowania rozwoju swojego dziecka 

□   współtworzenie szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

□   współtworzenie Statutu Szkoły 
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□   opiniowanie efektów pracy nauczycieli 

□   pomoc w organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych 

□   współorganizowanie akcji charytatywnych  

□   wspieranie oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych nauczycieli 

□   pomoc finansowa 

□   wykonywanie różnych prac na rzecz szkoły 

□   inne (jakie) _____________________________________________________________________ 

 

18. Jaką formę kontaktu ze szkołą uważa Pani/Pan za najlepszą? 

□   telefoniczną 

□   poprzez dziennik elektroniczny 

□   rozmowy indywidualne z wychowawcą i nauczycielami 

□   zebrania z rodzicami 

□   wspólne wydarzenia szkolne z nauczycielami, rodzicami i uczniami  

□   dni otwarte  

□   inne (jakie) _____________________________________________________________________ 

 

19. Jak oceniają Państwo odbywające się w szkole zebrania z rodzicami? Można zaznaczyć więcej niż 
jedną odpowiedź.  

□   są dobrze przygotowane i prowadzone 

□   dostarczają mi wielu ważnych informacji na temat życia klasy i szkoły 

□   uzyskuję na nich informację na temat postępów w nauce i zachowaniu mojego dziecka 

□   mam możliwość przedstawienia problemów i sytuacji mojego dziecka  

□   odbywają się w niemiłej atmosferze  

□   mam możliwość wyrażenia swojej opinii na temat funkcjonowania szkoły 

□   mam możliwość zgłoszenia własnych propozycji odnośnie usprawnienia funkcjonowania szkoły 

□   mam możliwość współdecydowania o sprawach dotyczących życia klasy i szkoły 

□   są stratą czasu  

 

 


