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Raport z ewaluacji wewnętrznej 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 

 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  

z dnia 6 sierpnia 2015 r. 

w sprawie wymagań wobec szkół i placówek 

 

Obszar II Wymagania wobec szkół podstawowych, gimnazjów,  

szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych, placówek kształcenia 

ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania 

i doskonalenia zawodowego 

 

Wymaganie 4: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 

 

Cel ewaluacji: 

Zebranie informacji na temat podejmowanych działań mających na celu kształtowanie 

postaw i respektowanie norm społecznych. 

Przedmiot ewaluacji: 

Procesy edukacyjne i dydaktyczne są zorganizowane w sposób służący kształtowaniu postaw 

i respektowaniu norm społecznych. 

Charakterystyka wymagania:  

Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne – w tym mające na 
celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań – które są 
dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska. Ocenia się ich skuteczność, a w razie potrzeb 
– modyfikuje. Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne 
i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na 
wzajemnym szacunku i zaufaniu. Zasady zachowania i wzajemnych relacji w szkole lub 
placówce są ustalone i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców.  

 

Odbiorcy ewaluacji: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice, inne zainteresowane 

podmioty np. firmy lub instytucje u których młodzież wdraża się do wykonywania przyszłego 

zawodu. 
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Zasoby: 

1. Czasowe – ewaluację przeprowadzono w roku szkolnym 2018/2019 

2. Finansowe – papier do drukarki, komputer, drukarka 

3. Ludzkie – uczniowie, rodzice, nauczyciele,wychowawcy, pedagog, psycholog, dyrekcja 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

 

Wykonawcy ewaluacji: zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej w składzie: 

mgr Dorota Morkowska- przewodnicząca zespołu ds. ewaluacji 

mgr Aneta Michalak – członek zespołu ds. ewaluacji 

mgr Marzena Idaszak Wiewióra - członek zespołu ds. ewaluacji 

mgr Sylwia Sobota - członek zespołu ds. ewaluacji 
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Projekt ewaluacji. 

 

1. Przedmiot ewaluacji: 

 Procesy edukacyjne i dydaktyczne są zorganizowane w sposób służący 

kształtowaniu postaw i respektowaniu norm społecznych. 

 

2. Pytania kluczowe: 

 1.Czy wychowankowie, rodzice i nauczyciele mają wiedzę na temat norm 

społecznych? 

2.Czy wychowankowie i nauczyciele angażują się w poprawę bezpieczeństwa w 

placówce? 

3. Czy rodzice, wychowankowie i nauczyciele współpracują w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa i przestrzegania norm społecznych? 

4.Czy w placówce występują zachowania niepożądane? 

5.Czy w placówce prowadzone są działania w celu poprawy bezpieczeństwa i 

dobrego zachowania 

3.Kryteria ewaluacji:  

 - współpraca nauczycieli a rozwój uczniów 

 - relacja między osiągnięciami rzeczywistymi a oczekiwanymi 

 - adekwatność możliwości organizacyjnych i bazy materialnej szkoły 

  

4.Metoda badawcza: 

a) ankieta dla uczniów –ankietą objęto 100 losowo wybranych uczniów z 

wszystkich klas  

b) ankieta dla nauczycieli– ankietą objęto 36 losowo wybranych nauczycieli 

 c) ankieta dla rodziców- ankietą objęto 80 losowo wybranych rodziców 

 d) wywiad z pedagogiem 

 e) analiza dzienników lekcyjnych 
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5.Harmonogram pracy zespołu ewaluacyjnego: 

Etap ewaluacji Termin Wykonawca 

Wybór przedmiotu badań 

ewaluacyjnych i określenie założeń 

ewaluacji. 

Do 10 września 

2018r. 

p. Dyrektor Iwona 

Ratajczak 

Opracowanie planu ewaluacji 

wewnętrznej: 

1) Wstępna faza planowania. 

2) Opracowanie harmonogramu 

czynności ewaluacyjnych. 

3) Przyjęcie przedmiotu ewaluacji 

wraz z ogólnym 

harmonogramem przez Radę 

Pedagogiczną. 

 12 września 2018r. Zespół ewaluacyjny 

 

 

 

 

Rada Pedagogiczna  

Realizacja działań ewaluacyjnych: 

1) Ustalenie zestawu pytań 

kluczowych. 

2) Wybór metod badań 

ewaluacyjnych. 

3) Wybór grupy docelowej. 

4) Wybór narzędzi badawczych 

(kwestionariusze, wywiady, 

ankiety, plany obserwacji, itp.). 

5) Podział zadań w grupie 

ewaluacyjnej. 

 

 Wrzesień- 

październik 2018r.  

Zespół ewaluacyjny  

      6) Przygotowanie narzędzi  

            badawczych.  

  Listopad 2018r.– 

luty 2019r. 

Zespół ewaluacyjny 
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      7) Prowadzenie badań, zbieranie     

             danych.  

      8) Gromadzenie danych. 

Wyznaczeni 

nauczyciele 

Analiza zgromadzonych danych:  

1) Pogrupowanie zebranych 

danych. 

2) Analiza jakościowa i ilościowa. 

3) Przedstawienie wyników 

ewaluacji w zespole. 

4) Wypracowanie wniosków 

wynikających z 

przeprowadzonej analizy. 

Marzec  – kwiecień 

2019r. 

Zespół ewaluacyjny  

Raport z ewaluacji: 

 1) Przygotowanie wstępne raportu. 

 2) Przyjęcie założeń raportu przez 

Dyrektora. 

 3) Ostateczne opracowanie raportu z 

przeprowadzonej analizy wraz z 

rekomendacją. 

Maj 2019r. Zespół ewaluacyjny 

 

p. Dyrektor Iwona 

Ratajczak 

Popularyzacja: 

1) prezentacja raportu Radzie 

Pedagogicznej. 

Posiedzenie Rady 

Pedagogicznej 

podsumowującej 

rok szkolny 

2018/2019 

Zespół ewaluacyjny 
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Wdrożenie działań wynikających z 

rekomendacji: 

1) Przygotowanie konkretnych 

działań wynikających z 

rekomendacji ewaluacyjnych, 

2) Wdrożenie przyjętych działań, 

monitorowanie efektów 

wdrażanych działań. 

Wrzesień 2019r. Dyrektor szkoły 

 

6. Format raportu i sposób upowszechniania wyników: raport będzie przedstawiony w 

formie papierowej oraz w formacie Word, zostanie przedstawiony dyrekcji i 

nauczycielom na radzie pedagogicznej  podsumowującej rok szkolny 2018/2019 oraz 

udostępniony uczniom, rodzicom oraz innym zainteresowanym podmiotom na 

stronie internetowej szkoły. 

7. Analiza zebranych materiałów: 

I. Ankieta dla uczniów: 

 

ANKIETA DLA UCZNIÓW 
 

Chcemy dowiedzieć się, jakie są Twoje opinie na temat respektowania norm 
społecznych w szkole. Ankieta jest anonimowa –wyniki będą opracowane wyłącznie 
zbiorczo, prosimy więc o zaznaczenie odpowiedzi, które w pełni wyrażają Twoje 
poglądy. 
 
1. Czy znasz zasady właściwego zachowania się w szkole? 
□ tak □ nie □ częściowo 
 
2. Czy przestrzegasz tych zasad? 
□zawsze □ czasami □ nigdy 
 
3. Czy w szkole czujesz się bezpiecznie ? 
□ tak □ nie 
 
4. Oceń swoje poczucie bezpieczeństwa.  
Zaznacz na wykresie, w skali od 1 do 5, gdzie 5 –oznacza, że czujesz się bardzo 
bezpiecznie, a 1 –oznacza, że masz poczucie zagrożenia. 
1   2   3   4   5 
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5. Jeżeli są w szkole miejsca, w których czujesz się mniej bezpieczny(a), wskaż je na 
liście poniżej? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 
□ klasa 
□ korytarz 
□ boisko 
□ toalety 
□ szatnia  
□ inne (jakie?)....................................................................................... 
 
6. Czy zdarzyło się w szkole, że : (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 
□ ktoś Cię obrażał, przezywał 
□ ktoś Cię uderzył 
□ byłeś zastraszany, szantażowany 
□ ukradziono Ci jakiś przedmiot lub pieniądze 
□ ktoś rozpowszechniał plotki i oszczerstwa o Tobie (również poprzez sms-y lub 
internet) 
□ doświadczyłeś innych form przemocy fizycznej (wpisz, jaka to była 
przemoc)......................................................................................................... 
□ doświadczyłeś innych form przemocy psychicznej (wpisz, jaka to była 
przemoc)........................................................................................................ 
□ nie spotkały Cię wymienione sytuacje 
 
7.Kto jest sprawcą wyżej wymienionych zachowań? 
□ inni uczniowie 
□ osoby obce w szkole 
□ personel szkoły 
□ nauczyciele 
8. Czy zdarzyło się, że na terenie szkoły: (można zaznaczyć więcej niż jedną 
odpowiedź) 
□ obraziłeś kogoś, przezywałeś 
□ użyłeś wobec kogoś przemocy 
fizycznej(jakiej?).............................................................................................. 
□ szantażowałeś kogoś, zastraszałeś 
□ wymuszałeś pieniądze 
□ ukradłeś coś komuś 
□ rozpowszechniałeś plotki i oszczerstwa o kimś (również poprzez sms-y lub Internet) 
□ żadne z tych wydarzeń nie miały miejsca 
9. Czy byłeś świadkiem zdarzenia, że ktoś na terenie szkoły:(można zaznaczyć więcej 
niż jedną odpowiedź) 
□ obraził kogoś, przezywał 
□ używał wobec kogoś przemocy 
fizycznej(jakiej?).............................................................................................. 
□ szantażował kogoś, zastraszał 
□ wymuszał pieniądze 
□ ukradł coś komuś 
□ rozpowszechniał plotki i oszczerstwa o kimś (również poprzez sms-y lub internet 
□ żadne z tych wydarzeń nie miały miejsca 
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10. Czy w szkole są podejmowane działania, mające na celu eliminowanie takich 
zagrożeń 
□tak(jakie?)...................................................................................................................... 
□ nie 
 
11. Czy podejmowane działania przynoszą efekt? 
□ tak □ nie 
 
12. Czy znasz prawa i obowiązki ucznia swojej szkoły? 
□ tak □ nie 
 
13. Czy przestrzegasz norm zachowania obowiązujących w szkole? 
□ tak □ nie 
 
14. W jaki sposób poznała/eś swoje prawa i obowiązki? 
 □ dowiedziałem się od wychowawcy na lekcji 
 □  od innych uczniów 
 □ od innych nauczycieli/pedagoga  
□ w inny sposób  
 
15. Jakich zachowań oczekuje się od Ciebie w szkole?  
Wymień co najmniej  3 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
................................. 
 
 
16. Która z postaw, Twoim zdaniem, dominuje w szkole? 
□ koleżeństwo 
□ obojętność 
□ agresja 
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Odp. pyt. 1 
Odpowiadając na pytanie o zasady właściwego zachowania w szkole ogromna 
większość uczniów – 86, odpowiedziała, że zna te zasady, 1 uczeń nie zna, 13 zna 
częściowo. 
 

 
 
Odp. pyt. 2 
48 uczniów zawsze przestrzega zasad, 50 czasami, natomiast 2 uczniów udzieliło 
odpowiedzi: nigdy.  
 

 
 
 
Odp. pyt.3 
84 uczniów w szkole czuje się bezpiecznie, 13 uczniów odpowiedziało - nie, natomiast 
3 tylko częściowo. 
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Odp. pyt. 4. 
Oceniając swoje poczucie bezpieczeństwa w szkole uczniowie ocenili je ( w skali od 1 
do 5, gdzie 5- oznacza, że czujesz się bardzo bezpiecznie, a 1- oznacza, że masz 
poczucie zagrożenia): 
1 - 2 uczniów 
2- 5 uczniów 
3- 26 uczniów 
4-38 uczniów 
5- 29 uczniów 
 
Oznacza to, że uczniowie w zdecydowanej większości czują się w szkole bezpiecznie, 
należy jednak wzmocnić poczucie bezpieczeństwa wśród pozostałej grupy uczniów. 
 
Odp. pyt. 5 
Uczniowie wskazali następujące miejsca ,w których czują się mniej bezpiecznie: 
- klasa : 9 uczniów 
- korytarz: 17 uczniów 
- boisko: 18 uczniów 
- toalety: 12 uczniów 
- szatnia : 8 uczniów 
- otoczenie szkoły: 3 uczniów 
- brak takich miejsc: 35 uczniów 

 
 
W związku z tym, należy zwrócić uwagę na miejsca, które są dla uczniów mniej 
bezpieczne poprzez ciągłe ich monitorowanie. 
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Odp. pyt. 6 
Wskazując zachowania niepożądane z jakimi uczniowie mieli styczność w szkole, 
uczniowie wymienili co następuje: 
- ktoś Cię obrażał, przezywał- 22 uczniów 
- ktoś Cię uderzył- 9 uczniów 
- byłeś zastraszany, szantażowany- 4 uczniów 
- ukradziono Ci jakiś przedmiot lub pieniądze- 4 uczniów 
- ktoś rozpowszechniał plotki i oszczerstwa o Tobie (również poprzez sms-y lub 
internet) – 7 uczniów 
- doświadczyłeś innych form przemocy fizycznej – 1 uczeń 
- doświadczyłeś innych form przemocy psychicznej – 5 uczniów 
- nie spotkały Cię wymienione sytuacje- 58 uczniów 

 
 
Odp. pyt. 7. 
Odpowiadając na pytanie o sprawcę wyżej wymienionych zachowań uczniowie 
wskazali: 
- inni uczniowie- 37 odp. 
- osoby obce w szkole- 4 odp. 
- personel szkoły- 1odp. 
- nauczyciele- 12 odp. 
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47 uczniów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Wynika to z poprzedniego pytania, 
gdzie 58 uczniów odpowiedziało, że nie spotkały ich w szkole żadne przykre sytuacje. 
 
 
Odp. pyt. 8. 
Odpowiadając na pytanie, czy uczeń sam był sprawcą niepożądanych zachowań, 
wskazano:  
-obraziłeś kogoś, przezywałeś: 9 odp. 
-  użyłeś wobec kogoś przemocy fizycznej: 5 odp. 
-  szantażowałeś kogoś, zastraszałeś: 2 odp. 
- wymuszałeś pieniądze:1 odp. 
-  ukradłeś coś komuś:2 odp. 
-  rozpowszechniałeś plotki i oszczerstwa o kimś (również poprzez sms-y lub 
Internet):2 odp. 
- żadne z tych wydarzeń nie miały miejsca: 86 odp. 
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Odp. pyt. 9. 
Odpowiadając na pytanie, czy uczeń był świadkiem niepożądanych zachowań, 
wskazano: 
-  obraził kogoś, przezywał- 46 odp. 
-  używał wobec kogoś przemocy fizycznej- 10 odp. 
-  szantażował kogoś, zastraszał- 3odp. 
-  wymuszał pieniądze- 4 odp. 
-  ukradł coś komuś- 1 odp. 
-  rozpowszechniał plotki i oszczerstwa o kimś (również poprzez sms-y lub Internet)- 
17 odp. 
-  żadne z tych wydarzeń nie miały miejsca- 45 odp. 

 
 
Odp. pyt. 10. 
Uczniowie twierdzą, że w szkole są podejmowane działania mające na celu 
eliminowanie zagrożeń (50 odp.), wskazują tutaj na: 
- tematy podejmowane podczas lekcji wychowawczych 
- rozmowy z pedagogiem i psychologiem szkolnym 
- spotkania z Policją 
- monitoring. 
Na to pytanie odpowiedzi negatywnej udzieliło 36 uczniów, natomiast 14 uczniów 
odpowiedziało „czasami”. 
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Odp. pyt. 11. 
Na pytanie: Czy podejmowane działania przynoszą efekt? 
- tak odpowiedziało 42 uczniów 
- nie odpowiedziało 49 uczniów 
- czasami odpowiedziało 9 uczniów. 

 
 
Odp. pyt. 12. 
Uczniowie w zdecydowanej większości znają swoje prawa i obowiązki (96 odpowiedzi 
„tak”), tylko 4 uczniów udzieliło odpowiedzi „nie”. 

 
 
Odp. pyt. 13. 
Uczniowie przestrzegają norm zachowania (96 odp. tak, 4 odp. nie) 
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Odp. pyt. 14. 
Uczniowie swoje prawa i obowiązkipoznali w następujący sposób: 
- dowiedziałem się od wychowawcy na lekcji- 70 odp. 
- od innych uczniów- 5 odp. 
- od innych nauczycieli/pedagoga – 13 odp. 
- w inny sposób- 19 odp. 

 
 
Odp. pyt. 15. 
Odpowiadając na pytanie:Jakich zachowań oczekuje się od Ciebie w szkole?, 
uczniowie odpowiadali najczęściej: 
- kultura osobista – 24 odp.  
- szacunek do innych -  19 odp. 
- uprzejmy- 13 odp. 
- pomocny- 13 odp. 
- nie używać telefonów komórkowych- 8 odp. 

 
 
Pojawiły się również odpowiedzi takie jak np.: uczciwość, życzliwość, pracowitość, 
przestrzeganie zasad, systematyczność, prawdomówność, tolerancja itp. 
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Odp. pyt.16. 
Na pytanie o to, która z postaw dominuje w szkole uczniowie odpowiedzieli: 
- koleżeństwo- 49 odp. 
- obojętność- 46 odp. 
-agresja- 7 odp.  
 

 
 

II. Ankieta dla rodziców: 
 

 
ANKIETA DLA RODZICÓW 

 
Celem ankiety jest pozyskanie Państwa opinii, które pomogą ocenić stan bezpieczeństwa w 
szkole. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą opracowane zbiorczo. Uzyskane 
informacje służyć mają doskonaleniu pracy szkoły.Dziękujemy za zrozumienie i pomoc. 
 
1. Czy Państwa dziecko czuje się w szkole bezpiecznie ? 
□ tak  □ nie □ trudno powiedzieć 
 
2. Jeżeli są w szkole miejsca, w których czuje się ono mniej bezpiecznie, proszę wskazać je na 
liście poniżej? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 
□ klasa 
□ korytarz 
□ boisko 
□ toalety 
□ szatnia 
□ inne (jakie?)....................................................................................... 
□ nie ma takich miejsc 
 
3. Czy Państwa syn/córka zna zasady właściwego zachowania się w szkole? 
□ tak □ nie □ częściowo 
 
4. Czy przestrzega tych zasad? 
□ zawsze □ czasami □ nigdy 
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5. Czy zdarzyło się w szkole, że Państwa dziecko :(można zaznaczyć więcej niż jedną 
odpowiedź) 
□ ktoś obrażał, przezywał 
□ ktoś uderzył 
□ było zastraszane, szantażowane 
□ było okradzione 
□ ktoś rozpowszechniał plotki i oszczerstwa o nim (również poprzez sms-y lub internet) 
□ doświadczyło innych form przemocy fizycznej (proszę wpisać 
jakiej)............................................................................................................... 
□ doświadczyło innych form przemocy psychicznej (proszę wpisać 
jakiej)............................................................................................................... 
□ nie spotkały żadne wymienione sytuacje 
 
6. Jeśli dziecko było ofiarą przemocy w szkole, to kto był jej sprawcą :(można zaznaczyć 
więcej niż jedną odpowiedź) 
□ rówieśnik, rówieśnica 
□ nauczyciele 
□ pracownicy szkoły 
□ osoba spoza szkoły 
 
 
7. Czy zdarzyło się, że na terenie szkoły Państwa dziecko :(można zaznaczyć więcej niż jedną 
odpowiedź) 
□ obraziło kogoś, przezywało 
□ użyło wobec kogoś przemocy fizycznej (jakiej?)........................................ 
□ szantażowało kogoś, zastraszało 
□ wymuszało pieniądze 
□ ukradło coś komuś 
□ rozpowszechniało plotki i oszczerstwa o kimś (również poprzez sms-y lub internet) 
□ żadne z tych wydarzeń nie miały miejsca 
 
8. Czy Państwa dziecko było świadkiem zdarzenia, kiedy ktoś na terenie szkoły(można 
zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 
□ obraził kogoś, przezywał 
□ używał wobec kogoś przemocy fizycznej 
(jakiej?)............................................................................................................ 
□ szantażował kogoś, zastraszał 
□ wymuszał pieniądze 
□ ukradł coś komuś 
□ rozpowszechniał plotki i oszczerstwa o kimś (również poprzez sms-y lub internet) 
□ żadne z tych wydarzeń nie miały miejsca 
 
9. Czy w szkole są podejmowane działania, mające na celu eliminowanie zagrożeń 
wymienionych w pytaniu 8? 
□ tak(jakie?)................................................................................................ 
□ nie 
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10. Czy podejmowane działania przynoszą efekt? 
□ tak 
□ nie 
(dlaczego?)...................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
11. Czy znają Państwo dokumentację szkolną dotyczącą praw i obowiązków ucznia oraz 
respektowania norm społecznych? 
□ tak □ nie 
 
12. W jaki sposób zapoznali się Państwo z tą dokumentacją? 
 □ od wychowawcy 
 □ od innych nauczycieli/pedagoga, dowiedzieli się od innych rodziców 
 □ dowiedziała/em się od innych rodziców 
 □ dowiedziała/em się w inny sposób 
(jaki)................................................................................................................. 
 
13. Która z postaw, Państwa zdaniem, dominuje w szkole? 
□ koleżeństwo 
□ obojętność 
□ agresja 
 
 
 
Odp. pyt.1. 
 Zdecydowana grupa rodziców (72 osoby), na pytanie o poczucie bezpieczeństwa 
odpowiedziała twierdząco. Tylko 8 rodziców udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”. 

 
 
Odp. pyt. 2. 
Rodzice wskazali następujące miejsca, jako mniej bezpieczne dla ich dzieci:  
- klasa- 5 odp. 
- korytarz- 3 odp. 
- boisko- 4 odp. 
- toalety- 3 odp. 
- szatnia- 9 odp. 
- nie ma takich miejsc- 63 odp. 
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Dzięki temu, można wnioskować, iż zdaniem rodziców uczniowie w szkole czują się 
bezpiecznie, niemniej jednak, należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca wskazywane przez 
rodziców. 
 
Odp. pyt. 3. 
Większość rodziców- 75 osób- twierdzi, że ich dziecko zna zasady właściwego zachowania w 
szkole, tylko 5 rodziców udzieliło odpowiedzi „częściowo”. 

 
 
Odp. pyt. 4. 
Na pytanie,czy przestrzega tych zasad: zawsze odpowiedziało 66 ankietowanych, czasami -
14. 
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Odp. pyt. 5. 
Na pytanie: Czy zdarzyło się w szkole, że Państwa dziecko :(można zaznaczyć więcej niż jedną 
odpowiedź), udzielono następujących odpowiedzi: 
- ktoś obrażał, przezywał- 8 ankietowanych 
- było okradzione- 2 ankietowanych 
- ktoś rozpowszechniał plotki i oszczerstwa o nim (również poprzez sms-y lub internet)- 6 
ankietowanych 
- nie spotkały żadne wymienione sytuacje- 66 ankietowanych. 
 

 
 
 
Odp. pyt. 6 
Wskazując sprawców przemocy rodzice zaznaczyli: 
- rówieśnik, rówieśnica- 10 ankietowanych 
- osoba spoza szkoły- 4 ankietowanych. 
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Odp. pyt. 7. 
Na pytanie:Czy zdarzyło się, że na terenie szkoły Państwa dziecko :(można zaznaczyć więcej 
niż jedną odpowiedź) ankietowani udzielili następujących odpowiedzi: 
- obraziło kogoś, przezywało - 6 ankietowanych 
- rozpowszechniało plotki i oszczerstwa o kimś (również poprzez sms-y lub internet) -             
4 ankietowanych 
- żadne z tych wydarzeń nie miały miejsca- 74 ankietowanych 
 

 
 
 
Odp. pyt. 8. 
Na pytanie: Czy Państwa dziecko było świadkiem zdarzenia, kiedy ktoś na terenie 
szkoły(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) udzielono następujących odpowiedzi: 
- obraził kogoś, przezywał - 5 ankietowanych 
- ukradł coś komuś- 1 ankietowany 
- rozpowszechniał plotki i oszczerstwa o kimś (również poprzez sms-y lub internet) -                
3 ankietowanych 
- żadne z tych wydarzeń nie miały miejsca- 71 ankietowanych 
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Odp. pyt. 9. 
Wg 54 ankietowanych w szkole są podejmowane działania, które mają na celu eliminowanie 
zagrożeń, natomiast 26 osób odpowiedziało na to pytanie negatywnie. 
 
 

 
 
 
Odp. pyt.10. 
 Wg 64 ankietowanych działania te przynoszą efekt, natomiast 16 osób odpowiedziało 
negatywnie. 
 

 
 
 
Odp. pyt. 11. 
Rodzice w większości znają dokumentację szkolną dotyczącą praw i obowiązków ucznia ( 70 
odpowiedzi tak), 10 rodziców odpowiedziało nie. 
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Odp. pyt. 12. 
O dokumentacji rodzice dowiedzieli się od wychowawcy- 67 ankietowanych. Wskazano 
również na innych nauczycieli/ pedagoga- 3 ankietowanych, od innych rodziców- 9 
ankietowanych, w inny sposób- 1 ankietowany. 
 

 
 
 
Odp. pyt. 13. 
Wg ankietowanych postawą dominującą w szkole jest koleżeństwo- 64 ankietowanych. 16 
ankietowanych wskazało obojętność. 
 

 
 
 

III. Ankieta dla nauczycieli: 
 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI 
 
Prosimy Państwa o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże poznać poziom poczucia 
bezpieczeństwa społeczności szkolnej. Ankieta jest anonimowa 
 
1.Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w szkole? 

tak nie 
 
2. Prosimy ocenić swoje poczucie bezpieczeństwa, poprzez zaznaczenie na wykresie, w skali 
od 1 do 5, gdzie 5 –oznacza, że czuje się Pan/Pani bardzo bezpiecznie, a 1 –oznacza poczucie 
zagrożenia. 
1   2   3   4   5    
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3. Czy zetknął/ęła się Pan/Pani w szkole z przejawami agresji fizycznej lub  psychicznej w 
stosunku do siebie?  

tak, ze strony uczniów 

 tak, ze strony nauczycieli  

tak, ze strony personelu szkoły  

tak, ze strony innych osób (kogo?)................................................................................. 

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

tak nie 
 
5. Jakie normy społeczne nie są, Pana/Pani zdaniem, respektowane w naszej szkole?  
Wymień:.......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
6. Jak reaguje Pan/Pani na nie respektowanie norm społecznych przez 
uczniów?......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
7.Czy w szkole diagnozuje się zachowanie uczniów? 

tak, diagnozę przeprowadza wychowawca klasy 

tak, diagnozę przeprowadza pedagog szkolny 

tak, diagnozę przeprowadza każdy nauczyciel 

nie 
 
8. Jeżeli w szkole przeprowadza się diagnozę zachowania uczniów, to w jaki sposób 
wykorzystywane są wyniki tej 
diagnozy?.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
9. Czy w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie 
zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? Jeżeli tak, to prosimy wymienić. 

tak..............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 

nie  
 
10. Czy podejmowane przez szkołę działania przynoszą pożądany efekt wychowawczy? 

tak nie 
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11. Co zdaniem Pana/Pani, może zrobić szkoła –nauczyciele, personel i rodzice, by zwiększyć 
poczucie bezpieczeństwa całej społeczności 
szkolnej?......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
12. Czy uczniowie zostali zapoznani z dokumentami wewnątrzszkolnymi (statut, program 
profilaktyczno- wychowawczy) 

tak nie 
 
 
Odp. pyt. 1. 
33 ankietowanych nauczycieli odpowiedziało, iż w szkole czuje się bezpiecznie, 3 
ankietowanych odpowiedziało negatywnie. 
 

 
 
Odp.pyt.2 
Oceniając swoje poczucie bezpieczeństwa w skali od 1 do 5, nauczyciele wskazali ,że czują  
się w szkole bardzo bezpiecznie- 21 ankietowanych, bezpiecznie- 12 osób, mniej bezpiecznie 
– 2 ankietowanych, natomiast zagrożone czują się 2 osoby. 
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Odp. pyt. 3. 
Odpowiadając na pytanie: Czy zetknął/ęła się Pan/Pani w szkole z przejawami agresji 
fizycznej lub  psychicznej w stosunku do siebie, ankietowani wskazali następujące 
odpowiedzi: 
-tak, ze strony uczniów- 5 ankietowanych 
- tak, ze strony nauczycieli - 1 ankietowany 
- tak, ze strony personelu szkoły- 2 ankietowanych 
- tak, ze strony innych osób (kogo?) - 2 ankietowanych 
- nie- 27 ankietowanych 
 
 

 
 
 
Odp. pyt. 4. 
Wg 26 ankietowanych nauczycieli, uczniowie przestrzegają norm społecznych. 10 
ankietowanych odpowiedziało negatywnie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5
1 2 2

27

0

5

10

15

20

25

30

Tak, ze strony
uczniów

Tak, ze strony
nauczycieli

Tak, ze strony
personelu

szkoły

Tak, ze strony
innych osób

Nie

Czy zetknął/ęła się Pan/Pani w szkole z przejawami agresji 
fizycznej lub psychicznej w stosunku do siebie?

26

10

0

10

20

30

Tak Nie

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



 

28 
 

Odp. pyt. 5. 
Wg ankietowanych w szkole nie są respektowane następujące normy społeczne: 
- niestosowny ubiór- 9 ankietowanych 
-wulgaryzmy- 15 ankietowanych 
- punktualność - 3 ankietowanych 
- kultura osobista -4 ankietowanych 
- szacunek- 4 ankietowanych. 
Są to najczęściej pojawiające się odpowiedzi. 
 

 
 
 
Odp. pyt. 6. 
Nauczyciele w następujący sposób reagują na wszelkie zachowania niepożądane: 
- upominanie uczniów- 15 ankietowanych 
- rozmowa -7 ankietowanych 
- przekazanie problemu wychowawcy/pedagogowi/psychologowi- 14 ankietowanych. 
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Odp. pyt. 7. 
W szkole diagnozuje się zachowanie uczniów, robi to wychowawca klasy- 21 ankietowanych, 
pedagog szkolny- 18 ankietowanych, każdy nauczyciel- 10 ankietowanych. Wg 6 
ankietowanych diagnoza nie jest przeprowadzana. 

 
 
Odp. pyt. 8. 
Wyniki diagnozy wykorzystywane są m.in. do modyfikacji punktowego systemu oceniania, 
ustalania tematyki godzin wychowawczych, tworzenia programu profilaktyczno- 
wychowawczego, objęcia uczniów pomocą psychologiczno- pedagogiczną, dostosowania 
form i metod pracy, w bieżącej pracy wychowawczej. 
 
 
Odp. pyt. 9. 
27 ankietowanych odpowiedziało, że w szkole są podejmowane są działania wychowawcze 
mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. 
Wymieniono tutaj m. in. lekcje wychowawcze, spotkania z policjantem, pogadanki, 
punktowanie zachowania, prelekcje, kontakt z pedagogiem/psychologiem, projekty, 
wycieczki. 
9 ankietowanych nie ma zdania na ten temat. 
 

 
 
 
 
 

21
18

10

6

0

5

10

15

20

25

Wychowawca klasy Pedagog szkolny Każdy nauczyciel Diagnoza nie jest
przeprowadzana

Czy w szkole diagnozuje się zachowanie uczniów?

27

9

0

10

20

30

Tak Nie mam zdania na ten temat

Czy w szkole podejmowane są działania wychowawcze 
mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie 

właściwych zachowań? 



 

30 
 

Odp. pyt. 10. 
Wg 23 ankietowanych podejmowane działania przynoszą pożądany efekt, 3 osoby 
odpowiedziały negatywnie, 10 osób nie ma zdania na ten temat. 

 
Odp. pyt. 11. 
W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w szkole należy działać wspólnie poprzez 
wzajemną informację, przeprowadzać z uczniami rozmowy na lekcjach wychowawczych,  
reagować na bieżąco na działania niepożądane, przeprowadzać szkolenia z zakresu 
rozwiązywani konfliktów, wprowadzić warsztaty samoobrony, współpracować z rodzicami. 
 
Odp. pyt. 12. 
Wg 36 ankietowanych uczniowie zostali zapoznani z dokumentacją szkolną. 
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IV. Opracowanie wywiadu z pedagogiem szkolnym . 

 

Pedagog szkolny na bieżąco prowadzi obserwację uczniów, badania ankietowe, 
 rozmowy, wywiady z uczniami, rodzicami, wychowawcami klas. 
Przeprowadzoną diagnozę wykorzystuje do planowania pracy wychowawczej i działań 
profilaktycznych. 
Wspiera wychowawców, nauczycieli i rodziców, przeprowadza zajęcia w klasach 
z problemami wychowawczymi, współpracuje z PPP, PCPR-em, Sądem Rodzinnym, Policją, 
Domem Pomocy Społecznej, Starostwem Powiatowym. 
W celu poprawy zachowań uczniów prowadzi zajęcia wychowawcze i profilaktyczne, 
opiekuje się w czasie przerw uczniami, którzy mają szansę się wyciszyć i uspokoić, 
prowadzi zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze wskazaniem w opiniach 
i orzeczeniach PPP. 
Przeprowadza pedagogizację rodziców, działania interwencyjne, kieruje rodziców 
do instytucji wspomagających. 
Zdaniem pani pedagog działania przez nią podejmowane przynoszą różne efekty i są 
w dużej mierze zależne od zaangażowania osób podejmujących działania i współpracę. 
Zdarza się, że rodzice pozorują działania albo nie chcą współpracować lub negują 
proponowane rozwiązania. 
O skuteczności działań wychowawczych szkoły świadczy dobra współpraca rodziców 
i wychowawców klasowych, szybki przepływ informacji, konsekwencja rodziców 
i wychowawców, szybkie i stanowcze działania w przypadku łamania zasad i norm 
społecznych. Dobra współpraca rodzica i nauczyciela prowadzi do kompromisu, chęci 
do współpracy co przekłada się na poprawę zachowań ucznia w szkole. 
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V. Analiza dzienników lekcyjnych. 
 

Po przeprowadzeniu analizy dzienników lekcyjnych pod kątem tematyki lekcji 
wychowawczych można stwierdzić, iż nauczyciele podczas lekcji wychowawczych 
kształtują postawy i normy społeczne. W roku szkolnym 2018/2019 nauczyciele ZSP nr 1 
w Gnieźnie przeprowadzili lekcje wychowawcze o następującej tematyce: 
 Moje mocne i słabe strony. 
Doradztwo zawodowe – oferty, wskazówki, cv. 
Moja rola w społeczeństwie. 
Święta wielkanocne tradycje świąteczne,  Dzień kobiet,  Święta Bożego narodzenia 
Wigilia klasowa,, Dzień chłopca,, Mikołajki. Tradycja, zabawy, andrzejki  
 Jak radzić sobie z problemami. 
Media społecznościowe. 
Odżywianie – wiem co jem , anoreksja i bulimia.  
 Jak radzić sobie ze stresem. 
 Zasady savoir- vivre’u w pracy. 
Narkomania, alkoholizm, hazard, dopalacze.  
 Subkultury młodzieżowe. 
 Tolerancja innych religii, kultur i narodów. 
100-lecie odzyskania niepodległości., Patriotyzm. Jak być dzisiaj patriotą.   Powstanie 
Wielkopolskie 1918r. 
 Znaczenia rodziny, więzi rodzinnych i tradycji w życiu każdego człowieka. 
Altruizm, empatia, wolontariat itp. 
Zarządzanie czasem. 
Normy zachowania obowiązujące w szkole, imprezach szkolnych. 
Wieloraka inteligencja,  Style uczenia się. 
Rozpoznawanie zagrożeń we współczesnym świecie. 
Zachowanie asertywne. 
Komunikacja międzyludzka. 
Cyberprzestrzeń. Zagrożenia i zabezpieczenia, bezpieczny Internet, cyberzagrożenia.  
Uzależnienia od telefonów.  
Wrażliwość na krzywdę i los. 
Zainteresowania, hobby. 
Bezpieczeństwo czasu wolnego.  
Formy aktywnego wypoczynku. 
Walka z hejtem . 
Problemy onkologiczne. 
Czas wolny- umiejętne gospodarowanie.   
Komunikacja werbalna i niewerbalna.  
Szacunek wobec innych. 
Empatia i pomoc . 
Dokumenty szkoły – prawa i obowiązki.  
Tolerancja . 
Trudne sytuacje- jak sobie radzić?  
Hazard. 
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VI. Wnioski i podsumowanie: 

 

1.Czy wychowankowie, rodzice i nauczyciele mają wiedzę na temat norm 

społecznych? 

Po przeanalizowaniu przeprowadzonych ankiet można wysnuć wniosek, że 

poddana badaniu grupa posiada wiedzę na temat norm społecznych, zna zasady  

prawidłowego zachowania w szkole, jednak duża grupa uczniów przyznała, że 

zasady te stosuje „czasami”. Należy więc wprowadzić działania, dzięki którym 

uczniowie będą zawsze stosowali się do obowiązujących w placówce zasad. 

Zarówno uczniowie, jak i rodzice , przyznają, że zapoznali się z dokumentacją 

szkoły, tak więc należy respektować zawarte tam przepisy. 

2.Czy wychowankowie i nauczyciele angażują się w poprawę bezpieczeństwa w 

placówce?  

Zdecydowana grupa wychowanków i nauczycieli wskazała ,iż w szkole czuje się 

bezpiecznie. Jednak pojawiły się również głosy, że jednostki z badanej grupy 

spotkały się z sytuacjami, gdzie normy społeczne nie były przestrzegane. Dlatego 

nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny prowadza działania profilaktyczne, 

mające na celu wyeliminowanie takich zjawisk, a tym samym poprawę 

bezpieczeństwa w placówce. 

3. Czy rodzice, wychowankowie i nauczyciele współpracują w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa i przestrzegania norm społecznych? 

Wszystkie wymienione grupy współpracują w zakresie poprawy bezpieczeństwa i 

przestrzegania norm  społecznych. Rodzice wiedzą, że szkoła prowadzi działania 

profilaktyczne, nie wiedzą jednak jakie są to działania. Uczniowie zaś, w 

większości, chętnie angażują się we wszystkie działania mające na celi poprawę 

bezpieczeństwa w szkole.  Dzięki obecności w szkole uczniów z orzeczeniem o 

niepełnosprawności (klasy integracyjne) społeczność szkolna uczy się empatii, 

uwrażliwia się na pomoc drugiemu człowiekowi. 

4.Czy w placówce występują zachowania niepożądane? 

 Na 100 badanych uczniów 58 nie doświadczyło żadnych form przemocy, czy 

agresji. Zdarza się jednak, że w placówce występują działania niepożądane . 

Najczęściej wskazywano na agresję słowną, wulgaryzmy, przemoc psychiczną. 
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Problemem, który był również sygnalizowany jest rozpowszechnianie plotek o 

oszczerstw poprzez Internet, sms-y itp.  

5.Czy w placówce prowadzone są działania w celu poprawy bezpieczeństwa i 

dobrego zachowania ? 

W placówce są prowadzone działania profilaktyczne mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa. Są to działania wszystkich nauczycieli, wychowawców oraz 

pedagoga i psychologa szkolnego. Wymienić tutaj należy przede wszystkim 

współpracę szkoły z Policją, PCPr-em, PPP, przeprowadzanie prelekcji, 

pogadanek, przeprowadzanie lekcji wychowanych na tematy związane z poprawą 

bezpieczeństwa w szkole. 

 

Wychowankowie i pracownicy szkoły czują się w niej bezpiecznie. Placówka jasno formułuje 

obowiązujące w niej normy, a nauczyciele i pozostali pracownicy dokładają wszelkich starań, 

aby wpoić wychowankom obowiązujące zasady życia społecznego. Młodzież rozumie i potrafi 

określić normy społeczne, właściwe zachowania, zna konsekwencje nieprzestrzegania 

ustalonych zasad. Wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.  W szkole nie dochodzi do 

rażącego naruszania obowiązujących powszechnie norm. Nie respektowanie norm 

społecznych przez uczniów spotyka się ze zdecydowana reakcją nauczycieli. Przede 

wszystkim jest to rozmowa wychowawcza z uczniem. Są też upomnienia, rozmowy z 

rodzicami i pedagogiem. Są przeprowadzane prelekcje i pogadanki na temat niewłaściwego 

zachowania i wskazywanie konsekwencji tych zachowań. Nauczyciele wnikliwie obserwują 

zachowania i postawy uczniów, szybko reagują na niepożądane zachowania uczniów, 

odwołują się do ustalonych zasad. Nauczyciele współpracują z rodzicami szukając 

rozwiązania problemu. Placówka wspiera rodziców we wpajaniu i egzekwowaniu zasad 

bezpieczeństwa oraz norm społecznych. Informacje, które rodzice otrzymują na temat 

rozwoju swojego dziecka są pomocne w wychowaniu. Na podstawie wyników 

przeprowadzonej ankiety można jednoznacznie stwierdzić, że ZSP nr 1 w Gnieźnie jest 

placówką bezpieczną, w której są respektowane i przestrzegane zasady i normy społeczne. 

Poczucie bezpieczeństwa mają wszystkie osoby przebywające w placówce (wychowankowie, 

pracownicy, rodzice). Choć zdarzają się zachowania niepożądane, spotykają się one ze 

zdecydowaną reakcją i przeciwdziałaniem ze strony nauczycieli i pozostałego personelu. 
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Nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny nie odnotowali wzrostu zjawiska przemocy w 

szkole. Rodzice również nie zgłaszają problemów związanych z tym zjawiskiem i ze złym 

traktowaniem dzieci na terenie szkoły. Uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły wiedzą, że w 

placówce są podejmowane  działania służące poprawie bezpieczeństwa. Uczniowie i 

nauczyciele wskazują na najsłabiej funkcjonujące obszary zapewniające bezpieczeństwo w 

szkole.  

 

VII. Rekomendacje: 

 

 1. Kontynuować pracę nad wyeliminowaniem wulgarnego słownictwa oraz innych 

niepożądanych zachowań wśród uczniów:  

- lekcje wychowawcze przygotowane przez uczniów każdej klasy 

- zaproszenie specjalistów do pracy w zakresie profilaktyki agresji słownej i fizycznej 

Wykonują: uczniowie, wychowawcy i pedagog szkolny – rok szkolny 2019/20.  

2.Zapoznać społeczność szkolną (uczniów, rodziców, pracowników szkoły) z wynikami 

raportu oraz przedstawić i omówić pełny zakres podejmowanych przez szkołę działań 

służących poprawie atmosfery i bezpieczeństwa i ochrony dzieci: 

 - podczas godzin wychowawczych zapoznać uczniów z wynikami raportu 

 - podczas spotkania z rodzicami - umieścić raport na stronie internetowej szkoły, bibliotece 

szkolnej 

 - zapoznać nauczycieli z wynikami raportu  

Wykonują: zespół ewaluacyjny i wychowawcy klas – czerwiec, wrzesień 2019r. 

3.Kontrolować i egzekwować pożądane zachowania wśród uczniów: 

 - przypomnieć obowiązujące kryteria ocen z zachowania, statut szkoły 

 - każdorazowo informować wychowawców o nieodpowiednim zachowaniu uczniów, 

potwierdzić zapisem w dzienniku  

Wykonują: wszyscy nauczyciele, wrzesień 2019r., rok szkolny 2019/20. 


