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1. Wstęp - przebieg ewaluacji 

 Zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej, 

zostało przeprowadzone badanie ewaluacyjne dotyczące wychowawczej roli szkoły - 

kształtowania postaw i respektowania norm społecznych.  

 Celem dokonanego pomiaru było sprawdzenie czy w szkole są prowadzone działania 

wychowawcze, które sprzyjają kształtowaniu i uzyskaniu pożądanych postaw i wychowaniu 

do wartości, zbadanie czy działania wychowawcze podejmowane w szkole są planowane 

i modyfikowane zgodnie z potrzebami przy współudziale uczniów i ich rodziców oraz 

poddawane są analizie, a wnioski z analiz są wdrażane w życie, zebranie wszechstronnych 

informacji dotyczących postaw uczniów oraz procesów edukacyjnych, które je kształtują oraz 

zweryfikowanie dotychczasowych działań wychowawczych podejmowanych w szkole 

i opracowanie planów oraz modyfikacja dokumentów zgodnie z potrzebami uczniów. 

 W przeprowadzonym badaniu zastosowano procedury i  narzędzia badawcze 

opracowane przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej. Główną metodą wykorzystaną do 

przeprowadzenia badań była metoda sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki 

badawczej, jaką jest ankieta.  Była ona skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Wykorzystane w procesie badawczym ankiety zawierały pytania otwarte i zamknięte. Wzory 

ankiet zamieszczone zostały w Projekcie ewaluacji wewnętrznej. Zgromadzony materiał 

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

rozpoczęciem badań, byli informowani o celach podejmowanych działań, sposobie 

wykorzystania ich wyników oraz całkowitej anonimowości uzyskanych informacji.  

Dobór próby badawczej został dokonany w oparciu o założenia zawarte w Projekcie 

ewaluacji wewnętrznej.  

Ewaluacja była realizowana od września 2017 do stycznia 2018 roku. 

Na podstawie zebranych danych sporządzono poniższy raport, w którym 

przedstawiono wyniki badań oraz wnioski do dalszej bardziej efektywnej pracy, zmierzającej 

do podniesienia jakości pracy naszej szkoły.  

 

2. Wprowadzenie do problemu 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało dokument zatytułowany 

„Wychowawcza rola szkoły – wychowanie do wartości”. Jak wskazano w informacji 

wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności 

musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy 

stwarzanie właściwych warunków wychowania. Wychowanie jest procesem, który odbywa 

się w każdym momencie życia dziecka: w domu, w szkole, na wakacjach, tam, gdzie młody 

człowiek przebywa – wszystko co się dzieje wokół dziecka ma znaczenie wychowawcze. 

 Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze 

fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być 

wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży (art. 1. 

pkt 3. ustawy Prawo oświatowe). 

 Wychowanie do wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie dziecka, 

a co za tym idzie umiar w stosowaniu tak swobody, jak i przymusu. Najogólniej mówiąc 

o „wychowaniu do wartości” mamy na myśli wychowanie do wartości postrzeganych 

i rozumianych jako pozytywne – w znaczeniu: ogólnoludzkim, wyższym, duchowym. 
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Dorastanie do wartości wymaga także bezpośredniego poznania i doznania odkrywanych 

wartości w codziennym życiu, co z kolei wymaga zetknięcia się z wzorcami osobowymi, 

z wartościowymi działaniami oraz dobrymi praktykami. 

 Podstawa programowa kształcenia ogólnego podaje bardzo konkretne cechy 

i wartości, ku którym zmierza proces wychowawczy w szkole i które muszą być 

uwzględnione w pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoły. W procesie kształcenia 

ogólnego szkoła ma obowiązek kształtować u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu 

rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, 

odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, 

ciekawość poznawczą, kreatywność, przedsiębiorczość, kulturę osobistą, gotowość do 

uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju 

społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania 

tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. 

 Na podstawie powyższego zauważyć należy, że cele wychowania są wszechobecne 

w każdym aspekcie życia szkoły. Ich źródło i podstawy można znaleźć w przepisach 

oświatowych, a realizacja procesu wychowawczego w szkole, to długotrwały 

i odpowiedzialny proces jego wszystkich interesariuszy. Szkolne wychowanie dzieje się 

w każdym momencie przebywania ucznia w szkole, gdyż każda realizowana czy dziejąca się 

w niej aktywność, ma dla ucznia znaczenie wychowawcze.  

 

3. Cele ewaluacji 

1. Sprawdzenie, czy w szkole są prowadzone działania wychowawcze sprzyjające 

kształtowaniu i uzyskaniu pożądanych postaw i wychowania do wartości? 

2. Czy działania wychowawcze podejmowane w szkole są planowane i modyfikowane 

zgodnie z potrzebami przy współudziale uczniów i ich rodziców oraz poddawane są analizie, 

a wnioski z analiz są wdrażane w życie. 

3. Zebranie wszechstronnych informacji dotyczących postaw uczniów oraz procesów 

edukacyjnych, które je kształtują. 

4. W miarę potrzeby zweryfikowanie dotychczasowych działań wychowawczych 

podejmowanych w szkole i opracowanie planów oraz modyfikacja dokumentów zgodnie 

z potrzebami uczniów. 

 

4. Problematyka ewaluacji (pytania kluczowe, kryteria) 

Pytania kluczowe:  

1. Jak kształtowane są właściwe postawy uczniów? 

2. Czy klasowe programy wychowawcze są spójne ze szkolnym programem wychowawczo- 

profilaktycznym? 

3. Czy szkolny system oddziaływań wychowawczych jest spójny z potrzebami uczniów? 

4. Czy wartości wychowawcze zawarte w programach są uzgadniane z uczniami i rodzicami 

i przez nich akceptowane? 

5. Jakie przedsięwzięcia podejmuje się w szkole sprzyjające kształtowaniu i uzyskiwaniu 

właściwych postaw? 

6. Jak działania wychowawcze podejmowane w szkole są analizowane i jak wdrażane są 

wnioski z tych analiz 
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Kryteria ewaluacji: 

Wzajemna korzyść, kompleksowość, różnorakość działań, podmiotowość jednostki: 

1. wiedza uczniów na temat tego, jakich zachowań się od nich oczekuje, 

2. skuteczność komunikowania uczniom i nauczycielom, jakie są obowiązujące normy 

społeczne, 

3. skuteczność działań wychowawczych w zmniejszaniu/eliminowaniu zagrożeń oraz 

wzmacnianiu zachowań respektujących normy społeczne. 

 

5. Metody i narzędzia ewaluacji 

Metoda badawcza (alternatywna): GRUPY FOKUSOWE – WYWIAD ZOGNISKOWANY- 

klasy 0- III 

Ankieta skierowana do uczniów klas IV - VII szkoły podstawowej i II - III gimnazjum  

Ankieta skierowana do rodziców 

Ankieta skierowana do nauczycieli 

Analiza dokumentacji pracy szkoły 

 

6. Charakterystyka próby badawczej 

Badaniem objęto:  

 

 
7. Opis wyników i ich interpretacja 

Klasy 0 - III 

 W klasach młodszych, w grupach fokusowych, został przeprowadzony wywiad 

zogniskowany.  

 W wywiadzie wzięły udział po dwie klasy z każdego rocznika klas 0 – III.   

 Rezultaty dyskusji wychowawcy zapisywali w formie notatek na arkuszu odpowiedzi 

i przekazali zespołowi do spraw ewaluacji.  Z analizy notatek wynika: 

1. O zasadach zachowania się w szkole uczniowie dowiadują się od nauczyciela, rodziców 

i dziadków. Ankietowani często podkreślali ważność regulaminu szkolnego i klasowego.  

2. Zdecydowana większość ankietowanych wie, jak uczeń powinien zachowywać się na lekcji 

i podczas  przerwy. Dwoje uczniów stwierdziło, iż nie wie, jakie są właściwe zachowania 

w szkole. 

3. Spośród wszystkich ankietowanych tylko dwoje niechętnie uczestniczy w uroczystościach 

i imprezach szkolnych. 

242 

397 

53 

Próba badawcza 

uczniowie kl.IV-VII SP, II-III Gim. 

rodzice 

nauczyciele 
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4. 100 % ankietowanych potwierdziło, że wychowawca omawia z uczniami ich zachowanie. 

W jednej z klas uczniowie zwrócili uwagę na to, iż nauczyciel omawia zachowanie zarówno 

niewłaściwe, jak i godne pochwały. 

5. 100 % zna symbole narodowe oraz wie, jaką postawę przyjąć podczas śpiewania hymnu 

państwowego. 

6. Uczniowie wiedzą, jak zareagować, gdy zauważą, że ktoś dokucza koledze. Wszyscy 

zgłosiliby ten problem wychowawcy lub innej osobie dorosłej, niektórzy deklarują gotowość, 

by stanąć w obronie poszkodowanego.  

7. 100 % ankietowanych wie, co oznacza zdrowy styl życia i wymieniają najczęściej: zdrowe 

odżywianie, dbałość o higienę osobistą oraz aktywność fizyczną. Sugerują też często 

ograniczenie spożywania słodyczy. Chętnie biorą udział w akcjach promujących zdrowie 

i zdrowy styl życia.  

8. Dzieci wiedzą, jakie uroczystości i imprezy odbywają się na terenie szkoły. 

9. Uczestniczą w akcjach charytatywnych oraz biorą udział w spotkaniach ze specjalistami na 

temat zdrowia i bezpieczeństwa. 

 10. Ankietowani uczniowie chętnie uczestniczą w proponowanych przez szkołę wyjazdach 

edukacyjnych. 

 11. Uczniowie znają ofertę zajęć pozalekcyjnych szkoły oraz konkursów szkolnych 

i pozaszkolnych, które umożliwiają im rozwój zainteresowań i zdolności. Nie dotyczy to klas 

zerowych. 

 

Wnioski: 

1. Dużą rolę w kształtowaniu właściwego zachowania uczniów klas młodszych odgrywają 

rozmowy z nauczycielami i rodzicami oraz zasady ustalone w kodeksie klasowym 

i szkolnym. 

2. Uczniowie uczestniczą w wielu przedsięwzięciach podejmowanych w szkole z okazji świąt 

państwowych, uroczystości szkolnych, jak również w akcjach charytatywnych, promujących 

zdrowie i bezpieczeństwo. Udział w nich uczy postaw patriotycznych, obywatelskich, 

zdrowego stylu życia, bycia członkiem rodziny i przeciwdziałania agresji. 

3. Udział w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych sprzyja poznawaniu kraju i uczy 

przywiązania do ojczyzny i regionu. 

 

Opracowały Anna Urbanek i Edyta Wróblewska 

 

Klasy IV - VII szkoły podstawowej, II - III  oddziałów gimnazjalnych 

 

1. Jak kształtowane są właściwe postawy uczniów? 

 Analiza  dzienników lekcyjnych, kół zainteresowań, zeszytów uwag/kontaktów oraz 

rozmowy z nauczycielami wskazują, że właściwe postawy uczniów kształtowane są podczas 

zajęć dydaktycznych, godzin wychowawczych, zajęć pozalekcyjnych, imprez szkolnych, 

wycieczek a także poprzez realizację treści zawartych w Programie Wychowawczo - 

Profilaktycznym.  
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 W Statucie Szkoły (Rozdział 2, § 10. pkt 2. ust. 1-27, pkt. 3. ust. 1-10, pkt. 4. ust. 1-

10) zapisane zostały cele, zadania i sposoby realizacji tych zdań,  zmierzające do 

kształtowania właściwych postaw uczniowskich.  

 W Programie Wychowawczo - Profilaktycznym stwierdza się, że: Szkoła stwarza 

warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia. Wyposaża w odpowiednią wiedzę, kształtuje 

umiejętności i twórcze postawy, rozwija zainteresowania, motywuje do rzetelnej 

i systematycznej pracy. W swych działaniach szkoła kieruje się dobrem ucznia, jego 

możliwościami i predyspozycjami. System wychowawczy szkoły opiera się na ogólnie 

uznanych normach moralnych wywodzących się z prawa naturalnego. Szkoła ukazuje 

właściwe wzorce zachowań międzyludzkich, uczy koleżeństwa, przyjaźni i szacunku dla 

drugiego człowieka. Kształci postawy patriotyczne przejawiające się w poczuciu silnej więzi 

emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, jego historią i tradycją. Czci 

swego Patrona św. Maksymiliana Kolbego i uczy wcielać w życie jego ideały. Szkoła pomaga 

rodzicom w procesie wychowania. Wspiera dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej. 

Troszczy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Szkoła uwrażliwia na piękno świata, budzi 

szacunek dla środowiska naturalnego. Podążając za wymogami współczesnej cywilizacji, 

uczy jak mądrze i odpowiedzialnie czerpać z jej dorobku. (Misja Szkoły). 

 Program Wychowawczo-Profilaktyczny był tworzony przez nauczycieli 

i konsultowany oraz aprobowany przez rodziców. Jego cel stanowi wspieranie ucznia we 

wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, 

emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które są wzmacniane i uzupełniane przez 

działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Warto podkreślić, że program ten zawiera 

działania, które w systemowy sposób angażują wszystkich uczniów i ich rodziców oraz całe 

środowisko szkolne (kadrę pedagogiczną, pracowników administracji i obsługę szkoły). 

W dokumencie tym odnajdujemy również zapis dotyczący sposobów realizacji Programu 

Wychowawczo - Profilaktycznego (str. 18-19). 

 W Koncepcji Pracy Szkoły również znalazły się zapisy odnoszące się do wychowania 

ku wartościom. W Wizji Szkoły czytamy: Będziemy dążyć do stworzenia szkoły, która 

wspierając rodziców w wychowaniu, przygotuje uczniów w atmosferze wzajemnego zaufania 

do dalszej nauki i życia. Pomoże im rozpoznawać swoje potrzeby, dokonywać wyborów oraz 

nauczy szacunku do historii, tradycji i kultury. Chcemy, aby szkoła także przygotowała 

uczniów do życia w społeczeństwie obywatelskim, w którym będą potrafili odpowiednio 

wartościować zjawiska społeczne, wyrażać własne poglądy i opinie, szukać rozwiązań oraz 

być aktywni.  

W tym samym dokumencie odnajdujemy działania Szkoły w obszarze wychowawczym, 

opiekuńczym i profilaktycznym. Są to: 

-  kształtowanie współodpowiedzialności za funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, 

 - wspieranie ucznia w budowaniu poczucia własnej wartości, 

 - integrowanie uczniów zdrowych z niepełnosprawnymi rówieśnikami,  

- organizowanie opieki w czasie wolnym (świetlica, zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne), 

- diagnozowanie sytuacji wychowawczą nowych uczniów,  

- pedagogizowanie rodziców w związku z problemami współczesnej młodzieży,  

- ścisłe monitorowanie wypełniania obowiązku szkolnego,  
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- organizowanie pomocy i opieki dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 

- prowadzenie stałego monitoringu zagrożeń patologiami społecznymi wśród uczniów,  

- zachęcanie uczniów do udziału w projektach, spotkaniach, konferencjach na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa i świadomości różnorodnych zagrożeń, 

- kultywowanie tradycji szkolnych oraz postaw patriotycznych, 

- propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych,  

- rozbudzanie w uczniach poczucia więzi i współodpowiedzialności za Szkołę,  

- wdrażanie uczniów do samorządności, 

 - wspieranie inicjatyw uczniowskich w zakresie organizacji wycieczek, rajdów, akcji 

charytatywnych, konkursów, imprez o charakterze patriotycznym i społecznym,  

- zapraszanie do udziału w imprezach szkolnych absolwentów i emerytowanych pracowników 

Szkoły, 

- dokonywanie systematycznej i wnikliwej analizy frekwencji. 

 

 
 

 Badani respondenci w większości znają realizowany przez Szkołę Program 

Wychowawczo - Profilaktyczny. 
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 Uczniowie i nauczyciele za najważniejsze źródło wiedzy o obowiązujących normach 

uznali lekcje wychowawcze – odpowiednio 80%  i 85%. Rodzice natomiast jako źródło 

informacji na ten temat postrzegają Statut Szkoły (61%).  

 

 
 Wszyscy respondenci zgodnie wskazali, że najczęściej oczekuje się od uczniów 

tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, uczciwości i odpowiedzialności. 

 Na lekcjach poruszane są tematy związane z wychowaniem. Opinię tę potwierdza 94% 

badanych uczniów, 80% rodziców i 100% nauczycieli. 
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 Z analizy ankiet wynika, że tematyka godzin wychowawczych dla 88% uczniów jest 

interesująca. Z opinią tą zgadza się 53% rodziców i 60% nauczycieli.  Godziny do dyspozycji 

wychowawcy klasowego (zajęcia z wychowawcą) tworzą zatem szansę podjęcia edukacji 

i wychowania ku wartościom, szczególnie tym, które stanowią przedmiot zainteresowań 

uczniów, ale także tych, które warunkują rozwiązywanie złożonych problemów w wymiarze 

lokalnym, krajowym, międzynarodowym, globalnym. Na zajęciach z wychowawcą istnieje 

też możliwość podjęcia działań afirmujących wartości ogólnoludzkie, animujących 

społeczności szkolne i pozaszkolne do zgłębiania fenomenu tych wartości i ich 

urzeczywistniania.   

 40% pedagogów nie ma na ten temat wiedzy, tzn. nie ewaluuje swoich planów pracy 

wychowawczej pod kątem atrakcyjności dla uczniów poruszanych podczas godzin 

wychowawczych tematów. 

 

 
 Zarówno uczniowie (85%), rodzice (78%), jak i nauczyciele (94%) przyznali, że 

przekazywane w szkole informacje i określone działania mają wpływ na postawę 

i zachowanie uczniów. 
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 Badani uczniowie raczej chętnie (41%) i chętnie (39%) biorą udział w imprezach 

i uroczystościach  związanych z tradycjami szkoły. 

 
Ankietowani rodzice i nauczyciele potwierdzają opinię uczniowską. 

 

 
 W opinii nauczycieli uczniowie chętnie podejmują się organizacji imprez 

i uroczystości szkolnych (89%). Zdanie uczniów na ten temat jest podzielone - 50% 

podejmuje się tego typu zadań, drugie 50% stroni od takiej aktywności. 47% rodziców 

przyznało, że ich dzieci angażują się w organizację uroczystości i imprez szkolnych natomiast 

31%  uznało, że nie. 

 

2. Czy klasowe programy wychowawcze są spójne ze szkolnym programem wychowawczo- 

profilaktycznym? 

 Klasowe programy wychowawcze realizowane w Szkole Podstawowej im. św. 

Maksymiliana Kolbego w Teresinie opierają się na hierarchii wartości przyjętej przez radę 

pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole 

koncepcji pracy. Treści tych programów są spójne z Programem Wychowawczo - 

Profilaktycznym . Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca 
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całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym 

w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno priorytety 

edukacyjne państwa, jak i wolę rodziców.  Programy wychowawcze poszczególnych klas 

oparte  są  na definicji wychowania: „wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości 

fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być 

wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży” (art. 1 

pkt 3. Ustawy Prawo oświatowe). 

 Dokumenty szkolne określające szczegółowo zadania w procesie wychowawczym są  

spójne ze względu na jednolitość celów oraz  ten sam ideał/wzorzec wychowawczy. 

3. Czy szkolny system oddziaływań wychowawczych jest spójny z potrzebami uczniów? 

 Zdaniem 92% badanych nauczycieli szkoła rozpoznaje problemy wychowawcze 

uczniów oraz uwzględnia ich potrzeby. Fakt ten potwierdza większość ankietowanych 

rodziców (74%) oraz większość uczniów (79%). 

 

 
 Zdecydowana większość badanych uznała, że w szkole przestrzegane są prawa 

i obowiązki uczniów. 

 Ankietowani przyznali jednocześnie, że postawa uczniowska jest uwzględniana 

podczas oceny zachowania (U. - 91%, R.- 78%, N.- 96%). 

 

4. Czy wartości wychowawcze zawarte w programach są uzgadniane z uczniami i rodzicami 

i przez nich akceptowane? 

 Według 96% ankietowanych nauczycieli rodzice i uczniowie oceniają postawy 

promowane przez szkołę za zgodne z tymi, jakie uważają za ważne.  Uczniowie (83%) 

i rodzice (89%) w większości potwierdzają ten fakt. 
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 52% badanych uczniów uznało, że nie ma wpływu na postawy promowane w szkole.  

Opinię tę potwierdza 35% rodziców. Zgoła odmienne zdanie na ten temat mają nauczyciele, 

którzy uznali (94%), że rodzice i uczniowie mają wpływ na to, jakie postawy szkoła promuje. 

  

 
  

98% ankietowanych nauczycieli jest zdania, że uczniowie i rodzice akceptują obowiązujący 

w szkole Program Wychowawczo - Profilaktyczny. Z opinią tą zgadzają się zarówno 

uczniowie (92%) i ich rodzice (87%). 
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 Blisko 60% badanych uczniów i rodziców uznało, że nie ma wpływu na realizację 

Programu Wychowawczo - Profilaktycznego. Zdanie to stoi w znaczącej opozycji do opinii 

nauczycieli, którzy w 96% ocenili, że uczniowie i rodzice mają wpływ na realizację zapisów 

tego dokumentu w szkole. 

  

 
 Zarówno uczniowie (73%), jak i ich rodzice (74%) ocenili, że uczniowie traktowani są 

w szkole na równi z innymi. 

 Podobna sytuacja ma miejsce jeśli chodzi o sprawiedliwe traktowanie uczniów przez 

nauczycieli. 81% uczniów i 71% rodziców jest zdania, że nauczyciele sprawiedliwie traktują 

uczniów. 
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5. Jakie przedsięwzięcia podejmuje się w szkole sprzyjające kształtowaniu i uzyskiwaniu 

właściwych postaw? 

 Szkoła podejmuje szereg przedsięwzięć mających na celu kształtowanie i uzyskiwanie 

właściwych postaw.  

 Według wszystkich respondentów (U.- 95%, R.- 94%, N.- 100%) szkoła nasza uczy 

postaw patriotycznych.  

W kształtowaniu patriotycznych postaw ważną funkcję spełniają: 

- spotkanie z kombatantami II. wojny światowej, bohaterami walk o wolność naszej 

Ojczyzny, 

- uroczystości państwowe i szkolne, 

- ceremoniał szkolny, a w szczególności hymn państwowy i sztandar szkolny, 

- opieka nad Pomnikiem 20 Rozstrzelanych z Pawiaka,  

- wycieczki turystyczno-krajoznawcze, 

- czytelnictwo książek i czasopism o tematyce patriotycznej, 

- pogadanki na temat Ojczyzny i narodu, 

- oglądanie telewizyjnych filmów lub sztuk teatralnych o tematyce patriotycznej. 

 Do szkolnych uroczystości o charakterze wybitnie patriotycznym należy zaliczyć 

akademie z okazji Święta Odzyskania Niepodległości i Święta Uchwalenia Konstytucji 

3 Maja.  

Charakter tych uroczystości 

i ich sceneria oraz podniosły 

nastrój udzielają się uczniom, 

wywołując wzruszenie 

i zmuszając do głębokich 

refleksji. Pozwalają one lepiej 

zrozumieć motywy 

bohaterstwa tych, którzy 

poświęcili swoje życie w walce 

z zaborcami o niepodległość 

kraju, w walce z okupantem 

o wolność naszej Ojczyzny. 

W czasie tych podniosłych, 

ważnych uroczystości 

szkolnych istotnym elementem edukacji patriotycznej są godło i barwy narodowe, 

symbolizujące trwałość i istnienie narodu. Okazywanie im szacunku jest formą wyrażenia 

poczucia więzi z narodem, z historycznymi losami, z jego dniem dzisiejszym i przyszłości. Są 

to symbole wszystkich pokoleń, których życie, praca i walka złożyły się na żywą historię 

narodu. 

 Jedną z istotnych prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą jest roztoczenie opieki 

nad Pomnikiem 20 Rozstrzelanych z Pawiaka. Chodzi tu o stałą opiekę nad miejscem pamięci 

narodowej. Zwłaszcza 1 września w rocznicę wybuchu II. wojny światowej, 1 listopada 

w dniu Święta Zmarłych, czy 11 listopada w dniu Odzyskania Niepodległości, młodzież 

składa wiązanki kwiatów, zapala światła, wspomina tych, którzy w obronie Ojczyzny, 

Akademia z okazji Święta Niepodległości, kl. I-III 
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w poczuciu patriotycznego obowiązku oddali swoje życie. To skłania ją do refleksji nad 

przyszłością ojczystego kraju. 

Tradycją naszej szkoły jest 

udział samorządu 

uczniowskiego w gminnych 

obchodach uroczystości 

państwowych. Z okazji 

3 Maja i 11 Listopada 

uczniowie z pocztem 

sztandarowym uczestniczą 

we mszy świętej, a następnie 

składają kwiaty pod 

pomnikami -  symbolami 

narodowej pamięci. 

 Uczniowie biorą 

udział w konkursach 

o tematyce patriotyczno - historycznej. Należy do nich m.in. konkurs Myśmy rebelianci - 

żołnierze wyklęci, którego celem jest ocalenie od zapomnienia i przywrócenie godnej pamięci 

bohaterom Polskiego Państwa Podziemnego, którzy walczyli z dwoma okupantami: 

Niemcami i Związkiem Radzieckim. Konkurs ten jednocześnie pobudza 

zainteresowania młodego pokolenia walką Polaków o niepodległość podczas II. wojny 

światowej, inspiruje i zachęca młodzież do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej 

rodziny i środowiskiem związanym z miejscem zamieszkania.  

 Innym tego typu konkursem, w którym biorą udział nasi uczniowie, jest Ogólnopolski 

Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 

w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej. Udział w nim jest dla 

naszych wychowanków wspaniałą okazją do pogłębienia wiedzy o jednym z najbardziej 

doniosłych w naszych dziejach okresów – ukoronowanego wybiciem się narodu na 

niepodległość, po półtorawiekowej niewoli. 

 Wycieczki krajoznawczo-turystyczne pogłębiają wiedzę młodzieży o ojczystym kraju 

i jego historii, ułatwiają zrozumienie o odczucie tych wszystkich trwałych wartości, które 

przekazały nam minione pokolenia. Najczęściej nasi uczniowie zwiedzają pomniki, zamki, 

pola bitew, dawne i współczesne obiekty kulturalne (kina, muzea, wystawy, galerie, 

skanseny), obiekty gospodarcze (zakłady pracy, zapory wodne, kopalnie, porty morskie), 

dawne i współczesne obiekty religijne (kaplice, kościoły, klasztory), najpiękniejsze 

krajobrazowo miejsca (góry, jeziora, wybrzeże morskie, parki narodowe), itp. 

 Ważnym elementem wychowania patriotycznego są lekcję języka polskiego i historii. 

W historii i literaturze polskiej można znaleźć mnóstwo przykładów wspaniałej patriotycznej 

postawy wielu ludzi. Odczytanie na lekcji choćby krótkiego fragmentu ilustrującego postawę 

bohatera wobec Ojczyzny bardzo pozytywnie wpływa na kształtowanie osobowości 

młodzieży. Na lekcjach języka polskiego, historii wykorzystywane są artykuły i czasopisma 

o problematyce patriotycznej, pamiętniki i wspomnienia bohaterów walk o wolność 

i niepodległość, popularne książki, a przede wszystkim literatura piękna i naukowa. 

Delegacja Szkoły składa kwiaty przed Pomnikiem 20 

Rozstrzelanych z Pawiaka  



RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2017/2018 
Wychowawcza rola szkoły (kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne) 

 

 Wychowanie patriotyczne w szkole to zaledwie część procesu wychowawczego. Na 

proces ten mają wpływ także inne czynniki jak: przykład i właściwa postawa rodziców wobec 

Ojczyzny, najbliższe środowisko, w którym najczęściej przebywa młodzież po zajęciach 

lekcyjnych, wpływ mediów, a szczególnie radia, telewizji, Internetu, czasopism oraz 

Kościoła. 

 W kształtowaniu postaw patriotycznych naszych uczniów nieobojętny jest również 

osobisty stosunek nauczycieli do omawianych zagadnień oraz ich postawa i stopień 

zaangażowania społecznego.  

 Szkoła kładzie również nacisk na kształtowanie właściwych postaw obywatelskich. 

 

 
 Szkoła uczy postaw obywatelskich. Uczniowie podczas godzin wychowawczych 

i lekcji WOS-u poznają swoje prawa i obowiązki obywatelskie, dowiadują się, czego 

obywatelowi wolno domagać się od instytucji publicznych, ale i jakie ma obowiązki wobec 

innych współobywateli.� Uczą się o prawach człowieka, rozpoznają przejawy ich łamania, ale 

także poznają sposoby przeciwstawiania oraz solidaryzowania się z ofiarami naruszeń. Nasi 

wychowankowie rozumieją i stosują w praktyce pojęcia samorządności, współdecydowania, 

brania współodpowiedzialności za losy grupy i społeczności – poczynając od aktywnego 

uczestniczenia w życiu klasy, szkoły, gminy, powiatu, województwa i kraju. Rozumieją 

i kierują się  zasadami demokratycznymi, szacunku dla osób o innych poglądach, podejmują 

decyzje przy poszanowaniu praw mniejszości. Wreszcie, edukacja obywatelska w naszej 

szkole, to zachęcenie młodych ludzi do aktywnego zaangażowania się w życie społeczeństwa 

obywatelskiego – różnego typu społeczne organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, kluby, 

towarzystwa.  

 Corocznie samorząd bierze udział w ogólnopolskiej akcji Góra Grosza organizowanej 

przez Towarzystwo „Nasz Dom”. Kilkoro uczniów pracuje w świetlicy terapeutycznej, 

pomagając np. przy odrabianiu lekcji. Rokrocznie bierzemy udział w Wielkiej Orkiestrze 

Świątecznej Pomocy. Wielu uczniów angażuje się w akcję Cała Polska czyta dzieciom 

i Amnesty International. Inny ważny cel edukacji obywatelskiej realizowanej w naszej szkole 

to uwrażliwienie uczniów, zmobilizowanie i wzmocnienie ich aktywnego działania na rzecz 

eliminowania zachowań nietolerancji, dyskryminacji i upokarzania innych osób 

w swoich środowiskach lokalnych, szkolnych, klasowych. 
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Dzieci i młodzież uczą się 

wrażliwości poprzez udział 

w akcjach charytatywnych 

i działaniach związanych 

z wolontariatem. Aktywny 

udział dzieci i młodzieży 

w szerzeniu idei wolontariatu 

korzystnie wpływa na rozwój 

edukacyjny, społeczny 

i moralny uczniów. Poprzez 

kontakt z osobami 

niepełnosprawnymi (w tym 

także z niepełnosprawnością 

intelektualną), chorymi, 

samotnymi i ubogimi nasi 

wychowankowie uczą się wrażliwości na potrzeby innych. Mają świadomość poczucia 

społecznej odpowiedzialności za drugiego człowieka. Aktywna organizacja czasu wolnego 

dostarcza młodemu człowiekowi alternatywy do biernego i bezowocnego spędzania czasu 

wolnego.  

 W naszej szkole przygotowujemy także uczniów do odpowiedzialnej roli bycia 

członkiem rodziny. 

 

 

 W świetle powyższego stwierdzenia można zapytać, jaka rola w wychowaniu do życia 

w rodzinie przypada naszej szkole? Odpowiedź jest jasna i jednoznaczna: nauczyciele 

i wychowawcy kierują się zasadą pomocniczości. Szczególnie tam, gdzie rodzina nie może 

skutecznie wychowywać sama. Co robimy?  

1. Przede wszystkim wspieramy wychowawczą rolę rodziny.  

2. Integrujemy działania szkoły i rodziców. 
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3. Kształtujemy postawy prorodzinne. 

4. Wzmacniamy prawdziwe relacje dziecka z rodziną. 

5. Współpracujemy z rodzicami w przygotowaniu uczniów do okresu dojrzewania 

i pozytywnego przyjęcia jego przejawów fizycznych i psychicznych (wiąże się to 

z podejmowaniem dojrzałych i odpowiedzialnych decyzji, właściwym przygotowaniem do 

przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich). 

6. Pomagamy w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płciowości jako wartości opartej na 

wartościach nadrzędnych - takich jak: miłość, małżeństwo, rodzina oraz przyjaźń, 

koleżeństwo, akceptacja i szacunek w relacjach międzyludzkich. 

7. Uświadamiamy uczniom rolę rodziny w życiu człowieka - promujemy związki małżeńskie 

oparte na miłości, wierności i współpracy. 

 Ważnym aspektem pracy szkoły, zmierzającym do wychowania ku wartościom, jest 

uczenie przywiązania do regionu (tzw. małej ojczyzny). Wszyscy badani respondenci 

wskazali (U.- 86%, R.- 86%, N.- 94%), że jest to ważny element pracy wychowawczej 

szkoły. Uczniowie biorą czynny udział w działaniach związanych z postacią patrona szkoły 

św. Maksymiliana Kolbego ze szczególnym uwypukleniem jego związku z naszą 

miejscowością.  Przy każdej okazji wykorzystujemy jego postać go jako wzór osobowy. 

Informacje o bohaterze wiążemy z problematyką historyczną, a także współczesną. Żeby 

postać patrona stała się bliska uczniom, pokazujemy sytuacje z jego życia podobne do tych, 

z którymi uczniowie mają do czynienia. Przedstawiamy go jako człowieka, który potrafił 

zachować się w określony sposób w różnych sytuacjach. W tym aspekcie współpracujemy 

z  o.o. Franciszkanami, którzy są nieodłącznym elementem naszego lokalnego krajobrazu. 

 Corocznie nasi uczniowie włączają się do ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata. 

W trosce o najbliższą nam okolicę, uczniowie zbierają śmieci w teresińskim lesie 

i z  przylegających do szkoły ulic. Głównym celem akcji Sprzątanie Świata jest rozbudzenie 

świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za najbliższe środowisko naturalne. 

Idea rozumiana jest jako łańcuch działań, którego początkiem jest tworzenie odpadów, ich 

selektywna zbiórka i kończący ją recykling. To także zachęta do działań na rzecz ochrony 

środowiska oraz poszanowania zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki odpadami 

w naszej gminie. Akcja ma również na celu pokazać uczniom, że rozwiązaniem problemu 

zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana 

nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie 

gospodarowanie nimi. 

 Uczniowie naszej szkoły uczą się w niej także, jak radzić sobie z agresją. Tematyka 

przemocy i agresji rówieśniczej (i nie tylko) jest istotnym elementem Programu 

Wychowawczo - Profilaktycznego.  Zjawisku temu staramy się zapobiegać na wiele 

sposobów: 

- diagnozujemy i analizujemy środowisko uczniowskie, 

- przeprowadzamy godziny wychowawcze dotyczące wyjaśnienia zjawiska agresji 

z aktywnym uczestnictwem uczniów (również w formie warsztatowej), 

- przeprowadzamy spotkania nauczycieli, rodziców i młodzieży z udziałem przedstawicieli 

poradni psychologiczno-pedagogicznych, policji, sądu i innych powołanych do 

przeciwdziałania zjawiskom agresji, 

- oferujemy pomoc i wsparcie dla rodziców ze strony szkoły, 
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- stosujemy indywidualne podejście do ucznia, eliminując anonimowość, 

- kształtujemy szacunek dla norm prawa i tworzymy klimat powszechnego potępienia 

i dezaprobaty społecznej dla każdych przejawów łamania prawa, 

- zapoznajemy uczniów ze Statutem Szkoły zawierającym normy postępowania zapobiegające 

agresji, wyjaśniamy problem, nagradzamy albo wyciągamy konsekwencje, 

- ściśle współpracujemy z domem rodzinnym ucznia.  

Podejmujemy także działania interwencyjne, tzn.: 

- prowadzimy stałe dyżury nauczycieli i uczniów na przerwach, 

- eliminujemy socjalno-rodzinne czynniki ryzyka poprzez udzielanie pomocy materialnej, 

- natychmiastowo reagujemy na łamanie dyscypliny szkolnej, 

- oddziałujemy na ucznia poprzez stosowanie form wychowawczych związanych 

z przeżywaniem problemu, 

- oferujemy fachową pomoc psychologa dla rodziców i uczniów dotkniętych problemem 

agresji.  

 
 

 Innym istotnym elementem zapobiegania agresji w naszej szkole są działania 

zmierzające do  zorganizowania czasu wolnego uczniów: wspólne zajęcia wzmacniające 

więzi między uczniami, wycieczki klasowe, włączenie młodzieży, szczególnie trudnej, do 

pracy na rzecz wolontariatu, aktywne uczestnictwo w kulturze (wyjazdy do muzeów, 

teatrów),  propagowanie zajęć ruchowych i uprawiania sportu, aktywny udział  dzieci 

i młodzieży w kołach zainteresowań. 

 Szkoła podejmuje także działania prozdrowotne. Wyrabiamy nawyki higieniczne, 

uczymy zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, ponadto 

ugruntowujemy wiedzę z zakresu prawidłowego odżywiania się oraz uświadamiamy korzyści 

płynące z aktywności fizycznej i wdrażania profilaktyki. Zarówno uczniowie (90%), rodzice 

(85%) jak i nauczyciele (92%) zauważyli, że szkoła uczy zdrowego stylu życia. 
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 Powyższy wykres udowadnia, że szkoła stara się zapobiegać patologiom 

i uzależnieniom. Odbywa się to poprzez: 

- wprowadzanie zasad regulujących zachowania, 

- naśladowanie modeli oczekiwanych zachowań, 

- analizę konsekwencji niepożądanych zachowań dla jednostki i grupy, 

- wzbudzanie empatii – utożsamianie się z obiektami niepożądanych zachowań, 

- budzenie wyobraźni w celu przewidywania pozytywnych konsekwencji oczekiwanych 

zachowań i postaw, 

- wyciąganie konsekwencji z łamania ustalonych zasad, 

- odbieranie przywilejów za niedostosowanie się do zasad, 

- wzmacnianie pozytywne pożądanych zachowań (np. poprzez pochwały, docenianie). 

Wdrożony w szkole Program Wychowawczo - Profilaktyczny ma na celu rozwijanie 

potencjału uczniów w radzeniu sobie z wyzwaniami rzeczywistości, kształtowanie u nich 

postaw prospołecznych, zapobieganie przejawom dysfunkcji i zachowaniom niepożądanym, 

a także korygowanie – tak szybko jak to możliwe – pierwszych przejawów niechcianych 

wzorców zachowań. Taka wczesna interwencja (przewidziana w Programie Wychowawczo - 

Profilaktycznym), prowadzona w otoczeniu społecznym ukształtowanym w zgodzie z jego 

celami, ogranicza korzystanie z pomocy specjalistycznej (terapeutycznej) przez uczniów 

identyfikowanych jako należących do grup szczególnego ryzyka. 

 W szkole odbywają się liczne uroczystości i imprezy z różnych okazji. Dokładny ich 

spis można odnaleźć w Kalendarzu imprez, wydarzeń i uroczystości szkolnych, 

zamieszczonym na stronie internetowej szkoły. Fakt ten potwierdzają wszystkie objęte 

badaniami grupy: U.- 99%, R. - 93%, N. - 96%. 

 Ważnym elementem pracy wychowawczej Szkoły Podstawowej im. św. 

Maksymiliana Kolbego w Teresinie jest organizowanie różnych akcji profilaktycznych, 

warsztatów psychologicznych i spotkań. Uczniowie biorą udział w akcjach promujących 

zdrowie i zdrowy styl życia. Uczestniczą w organizowanych przez szkołę wyjazdach 

edukacyjnych do teatrów, muzeów i innych instytucji kultury. Wyjeżdżają także na wycieczki 
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turystyczno - krajoznawcze, których celem jest poznawanie kraju, jego środowiska 

przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii. 

 Szkoła umożliwia uczniom realizację zainteresowań poprzez udział w licznych 

zajęciach pozalekcyjnych. 

 

 
 

 Rozwijane na zajęciach pozalekcyjnych zainteresowania, pasje i zdolności uczniowie 

mogą sprawdzać i konfrontować poprzez udział w licznie proponowanych im szkolnych 

i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych, w których to 

osiągają znaczące sukcesy. 

 

6. Jak działania wychowawcze podejmowane w szkole są analizowane i jak wdrażane są 

wnioski z tych analiz? 

  

 Zestawienie ankiet wykazało, że zachowanie uczniów  jest w szkole analizowane. 
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 Zdaniem wszystkich ankietowanych podstawowym źródłem wiedzy 

o nieprzestrzeganiu norm społecznych są rozmowy z uczniami, obserwacja uczniów na 

lekcjach i podczas przerw. Inne, równie ważne źródła, to: omawianie i analizowanie 

negatywnych zachowań uczniów, analizowanie uwag uczniów, a także ankiety i rozmowy 

uczniów z dyrektorem. 
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 Z analizy ankiet wynika, że zdaniem uczniów (71%), rodziców (72%) oraz samych 

nauczycieli (94%), w szkole podejmuje się działania mające na celu wyeliminowanie 

zagrożeń (79% ogółu badanych). 4% uczniów i 2% rodziców (3% wszystkich badanych) 

twierdzi przecząco. Spory odsetek (18% ogółu badanych) nie ma wiedzy na ten temat. 
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 W opinii ankietowanych najskuteczniejszą metodą wpływającą na przestrzeganie 

norm i postaw społecznych w szkole są godziny wychowawcze, dyżury nauczycieli na 

przerwach oraz rozmowy indywidualne z wychowawcą. 

 

 
 Skuteczność podejmowanych działań pozytywnie oceniło 55% ankietowanych 

uczniów, 67% rodziców oraz 92% nauczycieli. 10% badanych uczniów i 5% rodziców uważa, 

iż podejmowane przez nauczycieli działania nie są skuteczne. 29% uczniów, 27,5% rodziców 

i 8% nauczycieli nie ma wiedzy na ten temat.      

 Szkoła na bieżąco diagnozuje i analizuje pojawiające się problemy w zachowaniu 

uczniów. Celem zobrazowania głównych problemów w tym aspekcie dokonuje się 

szczegółowej analizy dzienników lekcyjnych, dokumentacji pedagoga szkolnego, zapisów 

w protokołach Rady Pedagogicznej. Diagnozowanie zachowań i zagrożeń uczniów w szkole 

odbywa się poprzez: rozmowy z nauczycielami i uczniami, obserwację zachowań uczniów 

podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, imprez szkolnych, wyjazdów na wycieczki, 

analizę ocen z zachowania, analizę frekwencji, ankietowanie uczniów i rodziców. 

W diagnozowaniu zachowań uczniów uczestniczą: nauczyciele, wychowawcy, pracownicy 

szkoły, rodzice.  

 W szkole podejmowane są również działania wychowawcze mające na celu 

eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Działania zmierzające do 

poprawy sytuacji w zakresie respektowania norm społecznych prowadzone są w sposób 

planowy w ramach szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego. Wobec 

zdiagnozowanych zjawisk podejmuje się różnorodne działania, takie jak: realizowanie 

odrębnych programów dotyczących konkretnych problemów - palenia tytoniu, przemocy, 

agresji słownej, promocji zdrowia, rozwiązywania konfliktów i inne, dostosowanie tematyki 

godzin z wychowawcą do ujawnionych problemów; przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli 

dotyczących problematyki wychowawczej, zorganizowanie zajęć warsztatowych dla uczniów 

z pedagogiem, psychologiem, organizacja zajęć integracyjnych, przeprowadzanie zajęć 

psychoedukacyjnych, wprowadzenie ceremoniału szkolnego, nagradzanie właściwych 
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postaw, systematyczna kontrola frekwencji uczniów, aktywne zagospodarowanie czasu 

wolnego, prowadzenie edukacji dotyczącej zagrożeń skierowanej do uczniów, nauczycieli 

i rodziców, podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. W niektórych 

przypadkach w rozwiązywaniu problemów wychowawczych sięga się po pomoc instytucji 

zewnętrznych, np. poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podczas modyfikacji działań 

wychowawczych uwzględniane są inicjatywy uczniów. Propozycje zmian przekazywane są 

przez samorząd uczniowski oraz spontanicznie przez uczniów. Uczniowie zgłaszają 

propozycje dotyczące: prowadzenia lekcji wychowawczych, spędzania czasu wolnego, 

organizowania zajęć pozalekcyjnych, zmiany w regulaminie szkoły dotyczące stroju ucznia. 

Uczniowie są inicjatorami i tworzą regulaminy: klasowe, wycieczek, imprez klasowych, są 

współautorami kodeksu ucznia, zasad zachowania się w miejscach publicznych. W szkole 

aktywnie działa i służy swoją pomocą rzecznik praw ucznia, istnieją ścisłe zasady 

informowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych 

i zachowania, usprawiedliwiania nieobecności. Uwzględniane są pomysły uczniów dotyczące: 

wyjazdów na wycieczki, wyjść na imprezy kulturalne, organizacji imprez szkolnych. Sugestie 

uczniów są uwzględniane w planie działań wychowawczych. Uczniowie szkoły wspólnie 

z nauczycielami planują i realizują tematy godzin wychowawczych. 

 W szkole prowadzi się analizę podejmowanych działań mających na celu 

eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań. Na podstawie zapisów 

w dziennikach lekcyjnych, sprawozdań wychowawców, sprawozdań pedagoga szkolnego, 

monitorowania ocen z zachowania, sygnałów od rodziców i obserwacji uczniów dokonuje się 

zmian w oddziaływaniach wychowawczych. W wyniku analizy dokonanych ocen 

formułowane są wnioski, które następnie są wdrażane. Efektem ich wdrożenia jest: 

modyfikacja zapisów w Statucie Szkoły i szkolnym Programie Wychowawczo - 

Profilaktycznym. Analizy działań dokonuje się poprzez: ankiety skierowane do uczniów, 

rodziców, nauczycieli, dyskusje na zebraniach rady pedagogicznej, w ramach zespołu 

wychowawczego, poprzez analizę sprawozdań wychowawców klas, pedagoga szkolnego 

i szkolnych procedur. Analiza uwzględnia liczbę poszczególnych ocen z zachowania, rozmów 

dyscyplinujących oraz posiedzeń zespołu wychowawczego, uwagi w dziennikach szkolnych 

dotyczących skarg i pochwał, zapisy w dziennikach pedagogów, kontakty z pedagogami 

z poradni psychologiczno – pedagogicznej. Analiza i ocena działań wychowawczych 

odzwierciedlona jest także w ewaluacji i modyfikacji szkolnego Programu Wychowawczo - 

Profilaktycznego. Na podstawie diagnozy problemów uczniów opracowywano pomoc 

psychologiczno - pedagogiczną. Podstawą do diagnozy zagrożeń były opinie i orzeczenia 

poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz dokumentacja wewnątrzszkolna, 

w szczególności dokumentacja pedagoga szkolnego. Prowadzona w szkole diagnoza 

zachowań uczniów połączona z analizą podejmowanych działań służy wzmacnianiu 

pożądanych postaw i eliminowaniu zagrożeń. Podczas modyfikacji działań wychowawczych 

uwzględnia się inicjatywy uczniów. Uczniowie mają wpływ na tematykę godzin 

wychowawczych, proponowanie wyjść do kina, teatru, i na inne imprezy kulturalne, 

organizowanie imprez klasowych i szkolnych (wigilie klasowe, mikołajki), scenariusze 

przedstawień szkolnych, organizowanie akcji charytatywnych. Zdaniem uczniów jednak 

stopień uwzględniania ich inicjatyw w działaniach wychowawczych szkoły nie jest 

wystarczający.  
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8. Wnioski i rekomendacje 

Wnioski 

Mocne strony: 

1. Właściwe postawy uczniów kształtowane są podczas zajęć dydaktycznych, godzin 

wychowawczych, zajęć pozalekcyjnych, imprez szkolnych, wycieczek, a także poprzez 

realizację treści zawartych w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym. 

2. Badani respondenci w większości znają realizowany przez Szkołę Program 

Wychowawczo- Profilaktyczny. 

3. Uczniowie i rodzice są zapoznawani z normami społecznymi obowiązującymi w szkole. 

4. Najistotniejszymi postawami, jakich oczekuje się od uczniów w szkole są odpowiednio: 

tolerancja i szacunek dla drugiego człowieka, uczciwość i odpowiedzialność. 

5. Na lekcjach poruszane są tematy związane z wychowaniem. 

6. Tematyka godzin wychowawczych jest dla uczniów interesująca. 

7. Oddziaływania wychowawcze szkoły mają wpływ na postawę i zachowanie uczniów. 

8. Uczniowie chętnie biorą udział w imprezach i uroczystościach  związanych z tradycjami 

szkoły. 

9. Klasowe programy wychowawcze są spójne ze szkolnym Programem Wychowawczo- 

Profilaktycznym. 

10. Szkoła rozpoznaje problemy wychowawcze uczniów oraz uwzględnia ich potrzeby. 

11. W szkole przestrzegane są prawa i obowiązki uczniów. 

12. Rodzice i uczniowie oceniają postawy promowane przez szkołę za zgodne z tymi, jakie 

uważają za ważne. 

13. Uczniowie i rodzice akceptują obowiązujący w szkole Program Wychowawczo - 

Profilaktyczny. 

14. Uczniowie czują się w szkole traktowani równo. 

15. Nauczyciele sprawiedliwie traktują wszystkich uczniów. 

16. Szkoła podejmuje szereg przedsięwzięć sprzyjających kształtowaniu i uzyskiwaniu 

właściwych postaw przez uczniów. 

17. Uczniowie angażują się w sprawy społeczne i pomoc słabszym. 

18. Uczniowie są świadomi możliwości, jakie daje im szkoła w zakresie rozwijania zdolności, 

zainteresowań i talentów poprzez udział w konkursach i zajęciach pozalekcyjnych. 

19. Szkoła kształtuje postawy prorodzinne. 

20. Szkoła zapobiega zjawisku agresji na wiele sposobów. 

21. Szkoła podejmuje działania prozdrowotne i uczy zdrowego stylu życia. 

22. Szkoła zapobiega patologiom i uzależnieniom. 

23. W szkole prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów, a wnioski z niej są regularnie 

wdrażane.  

24. Szkoła stara się podejmować takie działania, aby promować i wzmacniać właściwe 

zachowania, a eliminować zachowania negatywne.  

25. W szkole przeprowadza się analizę podejmowanych działań wychowawczych w celu 

poszukiwania skutecznych rozwiązań i na bieżąco modyfikuje się te działania, które nie 

przynoszą oczekiwanych rezultatów. 
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Słabe strony: 

1. Mały wpływ uczniów na postawy promowane w szkole. 

2. Mały wpływ rodziców i uczniów na realizację Programu Wychowawczo - 

Profilaktycznego. 

3. Zdarzające się przypadki złego zachowania uczniów oraz agresji słownej. 

4. Niechęć części rodziców do współpracy ze szkołą w celu rozwiązania problemów 

wychowawczych. 

 

Rekomendacje (wnioski do dalszej pracy): 

 

1. Należy wzmacniać obowiązujące w szkole normy społeczne, a w szczególności: pomoc 

słabszym, dbanie o bezpieczeństwo, wystrzeganie się agresywnych zachowań i dążenie do 

zdobywania wiedzy. 

2. Należy wzmóc działania wychowawcze, które przyczynią się do zmniejszenia ilości takich 

zachowań jak: obgadywanie, przezywanie, wyśmiewanie oraz rozpowszechnianie plotek 

i oszczerstw (również przez sms-y i Internet), obrażanie  i ośmieszanie. 

3. Należy dołożyć więcej starań, aby rodzice i uczniowie poczuli, że mają duży wpływ na 

postawy promowane w szkole oraz realizację Programu Wychowawczo - Profilaktycznego 

Szkoły.  

4. Konsekwentnie reagować na złe zachowania uczniów. 

5.  W związku z ujawnionymi w szkole przypadkami uczniów ze zdiagnozowanymi 

problemami psychicznymi należy skupić się na rozwijaniu różnorodnych umiejętności 

życiowych uczniów, m.in. zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, umiejętności 

radzenia sobie ze stresem, realizacji zadań składających się na cele życiowe. Działania w tym 

zakresie muszą odwoływać się zarówno do pracy z uczniami, jak też do działań 

wspierających rodziców. 

 

 

 

Opracowali:  

Tomasz Daczko 

Małgorzata Staniaszek 

Maciej Starus 
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9. Załączniki 

Załącznik 1 

Podsumowanie wyników ankiet z uczniami 

klasy IV-VII SP, II-III Gim.  liczba ankiet: 242 
 

Numer pytania 
Liczba 

odp. 

% 

odp. 

1. Czy znasz realizowany przez szkołę program wychowawczo - profilaktyczny?   

TAK 168 69 

NIE 73 30 

2. W jaki sposób uczniowie zapoznawani są z normami społecznymi 

obowiązującymi w szkole? /zaznacz odpowiedzi, z którymi się zgadzasz/ 
  

A.  zapoznanie ze Statutem Szkoły 104 43 

B.  realizacja programu wychowawczo - profilaktycznego 72 30 

C.  godziny wychowawcze 193 80 

D. zajęcia z pedagogiem/psychologiem 54 22 

E.  inne (jakie?) 8 3 

3. Czy wiesz, jakich postaw oczekuje się od Ciebie w szkole? /zaznacz 5 Twoim 

zdaniem najważniejszych/ 
  

A. uczciwość 176 73 

B. wiarygodność 35 31 

C. odpowiedzialność 171 71 

D. wytrwałość 47 19 

E. poczucie własnej wartości 51 21 

F. tolerancja i szacunek dla innych ludzi 185 76 

G. ciekawość poznawcza 17 7 

H. kreatywność 79 33 

I. przedsiębiorczość 4 2 

J. kultura osobista 119 49 

K. praca w zespole 125 52 

L. wolontariat i działalność charytatywna 26 11 

Ł. szacunek dla środowiska przyrodniczego 37 15 

M. poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu 68 28 

N. poszanowanie dla innych kultur 42 17 

O. podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego 15 6 

4. Czy na lekcjach poruszane są tematy związane z wychowaniem?   

TAK    228 94 

NIE 12 5 

5. Czy tematyka godzin wychowawczych jest dla Ciebie interesująca?   

TAK     214 88 

NIE 26 11 

6. Czy uzyskane na zajęciach w szkole informacje lub określone działania mają 

wpływ na Twoją postawę i zachowanie? 
  

TAK 205 85 

NIE 33 14 

7. Czy chętnie uczestniczysz w imprezach i uroczystościach związanych 

z tradycjami szkoły? 
  

CHĘTNIE 95 39 

RACZEJ CHĘTNIE 99 41 

NIECHĘTNIE 26 11 

RACZEJ NIECHĘTNIE 19 8 
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8. Czy podejmujesz się organizacji imprez i uroczystości szkolnych?  

TAK 122 50 

NIE 120 50 

9. Czy Twoja postawa uczniowska jest uwzględniana podczas oceny 

zachowania? 
  

TAK 219 91 

NIE 21 9 

10. Czy Twoim zdaniem szkoła zauważa problemy wychowawcze uczniów?   

TAK 192 79 

NIE 45 19 

11. Czy w szkole przestrzegane są prawa i obowiązki ucznia?   

TAK      210 87 

NIE 28 12 

12. Czy postawy promowane przez szkołę są zgodne z tymi, które Ty uważasz za 

ważne? 
  

TAK      202 83 

NIE 35 14 

13. Czy uważasz, że masz wpływ na to, jakie postawy są promowane w szkole?   

TAK      109 45 

NIE 126 52 

14. Czy masz wpływ na realizację szkolnego programu wychowawczo - 

profilaktycznego? 
  

TAK      99 41 

NIE 141 58 

15. Czy czujesz się traktowany/a na równi z innymi uczniami?   

TAK      176 73 

NIE 65 27 

16. Czy nauczyciele traktują Cię sprawiedliwie?   

TAK      195 81 

NIE 44 18 

17. Czy akceptujesz obowiązujący w szkole program wychowawczo - 

profilaktyczny? 
  

TAK      222 92 

NIE 16 7 

18. Czy wg Ciebie szkoła uczy:   

A. postaw patriotycznych  

TAK  
229 95 

NIE 8 3 

B. postaw obywatelskich  

TAK  
214 88 

NIE 20 8 

C. bycia członkiem rodziny  

TAK  
195 81 

NIE 41 17 

D. przywiązania do ojczyzny/regionu 

TAK  
209 86 

NIE 27 11 

E. przeciwdziałania agresji  

TAK  
209 86 

NIE 28 12 

F. zdrowego stylu życia  

TAK  
218 90 
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NIE 20 8 

G. zapobiegania patologiom i uzależnieniom(papierosy, alkohol, narkotyki)  

TAK  
218 90 

NIE 20 8 

19.  Czy w szkole odbywają się  uroczystości i imprezy z różnych okazji, np. 

świąt państwowych, Dzień Patrona, Dzień Dziecka itp.? 
  

TAK 239 99 

NIE 2 1 

20. Czy w szkole organizowane są akcje społeczne i charytatywne, np. 

Sprzątanie Świata, Uśmiech pod choinkę, Góra Grosza itp.? 
  

TAK 241 100 

NIE 1 0,4 

21. Czy w szkole organizowane są różne akcje profilaktyczne, warsztaty 

psychologiczne, spotkania z policjantem? 
  

TAK 236 98 

NIE 4 2 

22. Czy uczniowie Twojej szkoły biorą udział w akcjach promujących zdrowie 

i zdrowy styl życia, np. spotkanie z pielęgniarką, Trzymaj formę itp.? 
  

TAK 192 79 

NIE 46 19 

23. Czy uczestniczysz w organizowanych przez szkołę wyjazdach edukacyjnych 

np. do teatru, muzeum, kina, w wyjściach do biblioteki gminnej i innych 

instytucji kultury? 

  

TAK 232 96 

NIE 10 4 

24. Czy uczestniczysz w organizowanych przez szkołę wycieczkach turystyczno 

- krajoznawczych, których celem jest poznawanie kraju, jego środowiska 

przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii? 

  

TAK 210 87 

NIE 28 12 

25. Czy szkoła umożliwia realizację Twoich zainteresowań poprzez udział 

w zajęciach pozalekcyjnych? 
  

TAK 196 81 

NIE 44 18 

26. Czy szkoła umożliwia realizację Twoich zdolności poprzez udział 

w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych, artystycznych 

i sportowych? 

  

TAK 213 88 

NIE 27 11 

27. Czy w szkole analizowane jest zachowanie uczniów?  

TAK 149 62 

NIE  10 4 

NIE WIEM 82 34 

28. W jaki sposób nauczyciele dowiadują się o nieprzestrzeganiu przez uczniów 

norm społecznych? 
 

A. ankiety 54 22 

B. rozmowy z uczniami 154 64 

C. rozmowy uczniów z dyrektorem 44 18 

D. omawianie i analizowanie negatywnych zachowań 88 36 

E. analizowanie uwag uczniów 86 36 

F. obserwacja uczniów na lekcjach i podczas przerw 133 55 

D.  inne (jakie?): 3 1 
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29. Czy nauczyciele podejmują działania mające na celu wyeliminowanie 

zagrożeń? 
  

TAK 171 71 

NIE 10 4 

NIE WIEM 59 24 

30. Które działania szkoły wg Ciebie najlepiej sprzyjają przestrzeganiu norm 

i postaw społecznych w szkole? 
  

A. dyżury nauczycieli na przerwach 159 66 

B. rozmowy indywidualne z wychowawcą 114 47 

C. rozmowy indywidualne z dyrektorem 26 11 

D. rozmowy indywidualne z pedagogiem 65 27 

E. godziny wychowawcze 172 71 

F. lekcje z pedagogiem 61 25 

G. spotkania z policją 92 38 

H. inne (jakie?): 2 1 

31. Czy podejmowane przez nauczycieli działania są skuteczne?  

TAK 133 55 

NIE 25 10 

NIE WIEM 70 29 

 

Opracowała: Małgorzata Staniaszek 
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Załącznik 2 

Podsumowanie wyników ankiet z rodzicami 

liczba ankiet: 397 

 

Numer pytania 
Liczba 

odp. 

% 

odp. 

1. Czy zna Pan/Pani realizowany przez szkołę program wychowawczo - 

profilaktyczny? 

 

TAK 280 71 

NIE 89 22 

BRAK ODPOWIEDZI 28 7 

2. W jaki sposób Pan/Pani został/a zapoznany/a z normami społecznymi 

obowiązującymi w szkole? /proszę zaznaczyć odpowiedzi, z którymi Pan/Pani 

zgadza się/ 

 

A.  zapoznanie ze Statutem Szkoły 242 61 

B.  realizacja programu wychowawczo - profilaktycznego 113 28 

C.  godziny wychowawcze 70 18 

D. zajęcia z pedagogiem/psychologiem 20 5 

E.  inne (jakie?): 

- zebrania z rodzicami 

- strona internetowa szkoły  

 

21 6 

3. Czy wie Pan/Pani, jakich postaw oczekuje się od Waszego dziecka w szkole? 

/proszę zaznaczyć 5 Państwa zdaniem najważniejszych/ 
 

A. uczciwość 282 71 

B. wiarygodność 77 19 

C. odpowiedzialność 245 62 

D. wytrwałość 64 16 

E. poczucie własnej wartości 164 41 

F. tolerancja i szacunek dla innych ludzi 288 73 

G. ciekawość poznawcza 56 14 

H. kreatywność 135 34 

I. przedsiębiorczość 52 13 

J. kultura osobista 200 50 

K. praca w zespole 149 38 

L. wolontariat i działalność charytatywna 37 9 

Ł. szacunek dla środowiska przyrodniczego 51 12 

M. poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu 71 18 

N. poszanowanie dla innych kultur 20 5 

O. podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego 11 3 

4. Czy na lekcjach, w których uczestniczy Pana/Pani dziecko poruszane są tematy 

związane z wychowaniem? 
 

TAK    316 80 

NIE 5 1 

NIE WIEM 58 15 

BRAK ODPOWIEDZI 18 4 

5. Czy tematyka godzin wychowawczych jest dla Pana/Pani dziecka interesująca?  

TAK     208 53 

NIE 8 2 

NIE WIEM 124 31 

BRAK ODPOWIEDZI 57 14 

6. Czy uzyskane na zajęciach w szkole informacje lub określone działania mają  
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wpływ na Twoją postawę i zachowanie? 

TAK 312 78 

NIE 20 5 

NIE WIEM 44 11 

BRAK ODPOWIEDZI 21 6 

7. Czy Pana/Pani dziecko chętnie uczestniczy w imprezach i uroczystościach 

związanych z tradycjami szkoły? 
 

CHĘTNIE 202 51 

RACZEJ CHĘTNIE 163 41 

NIECHĘTNIE 16 4 

RACZEJ NIECHĘTNIE 16 4 

8. Czy Pana/Pani dziecko podejmuje się organizacji imprez i uroczystości 

szkolnych? 
 

TAK 184 47 

NIE 121 31 

NIE WIEM 87 21 

BRAK ODPOWIEDZI 5 1 

9. Czy postawa uczniowska Pana/Pani dziecka jest uwzględniana podczas oceny 

zachowania? 
 

TAK 308 78 

NIE 18 5 

NIE WIEM 58 14 

BRAK ODPOWIEDZI 13 3 

10. Czy Pana/Pani zdaniem szkoła zauważa problemy wychowawcze uczniów?  

TAK 292 74 

NIE 39 10 

NIE WIEM 57 14 

BRAK ODPOWIEDZI 9 2 

11. Czy wg Pana/Pani w szkole przestrzegane są prawa i obowiązki ucznia?  

TAK      325 82 

NIE 19 4 

NIE WIEM 33 9 

BRAK ODPOWIEDZI 20 5 

12. Czy postawy promowane przez szkołę są zgodne z tymi, które Pan/Pani uważa 

za ważne? 
 

TAK      354 89 

NIE 27 7 

BRAK ODPOWIEDZI 16 4 

13. Czy Pan/Pani uważa, że ma wpływ na to, jakie postawy są promowane 

w szkole? 
 

TAK      226 57 

NIE 140 35 

BRAK ODPOWIEDZI 31 8 

14. Czy Pan/Pani ma wpływ na realizację szkolnego programu wychowawczo - 

profilaktycznego? 
 

TAK      146 37 

NIE 230 58 

BRAK ODPOWIEDZI 21 5 

15. Czy Pana/Pani dziecko czuje się traktowane na równi z innymi uczniami?  

TAK      294 74 

NIE 30 8 

NIE WIEM 54 14 
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BRAK ODPOWIEDZI 19 4 

16. Czy nauczyciele traktują Pana/Pani dziecko sprawiedliwie?  

TAK      282 71 

NIE 22 6 

NIE WIEM 81 20 

BRAK ODPOWIEDZI 12 3 

17. Czy Pan/Pani akceptuje obowiązujący w szkole program wychowawczo - 

profilaktyczny? 
 

TAK      346 87 

NIE 11 3 

BRAK ODPOWIEDZI 40 10 

18. Czy wg Pana/Pani szkoła uczy:  

A. postaw patriotycznych  

TAK  
374 94 

NIE 1 0,25 

B. postaw obywatelskich  

TAK  
357 90 

NIE 5 1,25 

C. bycia członkiem rodziny  

TAK  
308 78 

NIE 19 5 

D. przywiązania do ojczyzny/regionu 

TAK  
341 86 

NIE 15 4 

E. przeciwdziałania agresji  

TAK  
331 83 

NIE 26 7 

F. zdrowego stylu życia  

TAK  
336 85 

NIE 30 8 

G. zapobiegania patologiom i uzależnieniom(papierosy, alkohol, narkotyki)  

TAK  
296 75 

NIE 25 6 

19.  Czy wg Pana/Pani w szkole odbywają się  uroczystości i imprezy z różnych 

okazji, np. świąt państwowych, Dzień Patrona, Dzień Dziecka itp.? 
 

TAK 371 93 

NIE 7 2 

NIE WIEM 5 1 

BRAK ODPOWIEDZI 14 4 

20. Czy wg Pana/Pani w szkole organizowane są akcje społeczne i charytatywne, 

np. Sprzątanie Świata, Uśmiech pod choinkę, Góra Grosza itp.? 
 

TAK 378 95 

NIE 1 0,25 

NIE WIEM 2 0,50 

BRAK ODPOWIEDZI 16 4,25 

21. Czy wg Pana/Pani w szkole organizowane są różne akcje profilaktyczne, 

warsztaty psychologiczne, spotkania z policjantem? 
 

TAK 300 76 

NIE 4 1 

NIE WIEM 28 7 

BRAK ODPOWIEDZI 65 16 

22. Czy Pana/Pani dziecko bierze udział w akcjach promujących zdrowie i zdrowy 

styl życia, np. spotkanie z pielęgniarką, Trzymaj formę itp.? 
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TAK 260 65 

NIE 38 1 

NIE WIEM 77 19 

BRAK ODPOWIEDZI 22 6 

23. Czy Pana/Pani dziecko uczestniczy w organizowanych przez szkołę wyjazdach 

edukacyjnych np. do teatru, muzeum, kina, w wyjściach do biblioteki gminnej 

i innych instytucji kultury? 

 

TAK 378 95 

NIE 6 1,50 

NIE WIEM 7 2 

BRAK ODPOWIEDZI 6 1,50 

24. Czy Pana/Pani dziecko uczestniczy w organizowanych przez szkołę 

wycieczkach turystyczno - krajoznawczych, których celem jest poznawanie kraju, 

jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii? 

 

TAK 350 88 

NIE 12 3 

NIE WIEM 8 2 

BRAK ODPOWIEDZI 27 7 

25. Czy wg Pana/Pani szkoła umożliwia realizację zainteresowań dziecka poprzez 

udział w zajęciach pozalekcyjnych? 
 

TAK 293 73 

NIE 33 9 

NIE WIEM 31 8 

BRAK ODPOWIEDZI 40 10 

26. Czy wg Pana/Pani szkoła umożliwia realizację zdolności dziecka poprzez 

udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych, artystycznych 

i sportowych? 

 

TAK 329 83 

NIE 19 5 

NIE WIEM 32 8 

BRAK ODPOWIEDZI 17 4 

27. Czy wg Pana/Pani w szkole analizowane jest zachowanie uczniów?  

TAK 275 69 

NIE  20 5 

NIE WIEM 75 19 

BRAK ODPOWIEDZI 27 7 

28. W jaki sposób wg Pana/Pani nauczyciele dowiadują się o nieprzestrzeganiu 

przez uczniów norm społecznych? 
 

A. ankiety 45 11 

B. rozmowy z uczniami 237 60 

C. rozmowy uczniów z dyrektorem 34 9 

D. omawianie i analizowanie negatywnych zachowań 150 38 

E. analizowanie uwag uczniów 63 16 

F. obserwacja uczniów na lekcjach i podczas przerw 192 48 

D.  inne (jakie?): 
11 3 

29. Czy wg Pana/Pani nauczyciele podejmują działania mające na celu 

wyeliminowanie zagrożeń? 
 

TAK 286 72 

NIE 7 2 

NIE WIEM 90 23 

BRAK ODPOWIEDZI 14 3 

30. Które działania szkoły wg Pana/Pani najlepiej sprzyjają przestrzeganiu norm  
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i postaw społecznych w szkole? 

A. dyżury nauczycieli na przerwach 232 58 

B. rozmowy indywidualne z wychowawcą 273 69 

C. rozmowy indywidualne z dyrektorem 20 5 

D. rozmowy indywidualne z pedagogiem 86 22 

E. godziny wychowawcze 259 65 

F. lekcje z pedagogiem 102 26 

G. spotkania z policją 98 25 

H. inne (jakie?): 2 0,50 

31. Czy wg Pana/Pani podejmowane przez nauczycieli działania są skuteczne?  

TAK 265 67 

NIE 21 5 

NIE WIEM 109 27,5 

BRAK ODPOWIEDZI 2 0,50 

 

 

Opracował: Tomasz Daczko 
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Załącznik 3 

Podsumowanie wyników ankiet z nauczycielami 

liczba ankiet: 53 

 

Numer pytania 
Liczba  

odp. 

% 

odp. 

1. Czy wg Pana/Pani uczniowie i ich rodzice znają realizowany przez szkołę 

program wychowawczo - profilaktyczny? 

 

TAK 49 92,5 

NIE 4 7,5 

2. W jaki sposób, Pan/Pani zdaniem, uczniowie i ich rodzice są zapoznawani  

z normami społecznymi obowiązującymi w szkole? /proszę zaznaczyć 

odpowiedzi, z którymi Pan/Pani zgadza się/ 

 

A.  zapoznanie ze Statutem Szkoły 42 79 

B.  realizacja programu wychowawczo - profilaktycznego 47 89 

C.  godziny wychowawcze 45 85 

D. zajęcia z pedagogiem/psychologiem 34 64 

E.  inne (jakie?): 

- strona internetowa 

- zebrania z rodzicami 

- rozmowy z wychowawcą 

- apele porządkowe, warsztaty, zajęcia profilaktyczne, tworzenie kodeksu 

klasowego, zajęcia przedmiotowe, wpisy do dzienniczków  

3 

3 

2 

po 1 

6 

6 

4 

2 

3. Czy wie Pan/Pani, jakich postaw oczekuje się od uczniów w szkole? /proszę 

zaznaczyć 5 Państwa zdaniem najważniejszych/ 
 

A. uczciwość 43 81 

B. wiarygodność 4 7,5 

C. odpowiedzialność 39 73 

D. wytrwałość 7 13 

E. poczucie własnej wartości 18 34 

F. tolerancja i szacunek dla innych ludzi 46 87 

G. ciekawość poznawcza 20 38 

H. kreatywność 15 28 

I. przedsiębiorczość 2 4 

J. kultura osobista 35 66 

K. praca w zespole 12 23 

L. wolontariat i działalność charytatywna 6 11 

Ł. szacunek dla środowiska przyrodniczego 8 15 

M. poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu 31 58 

N. poszanowanie dla innych kultur 5 9 

O. podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego 6 11 

4. Czy na lekcjach, które Państwo prowadzicie, poruszane są tematy związane 

z wychowaniem? 
 

TAK    53 100 

NIE 0 0 

5. Czy tematyka godzin wychowawczych jest dla Pana/Pani uczniów 

interesująca? 
 

TAK     32 60 

NIE 0 0 

NIE WIEM 21 40 

6. Czy uzyskane na zajęciach w szkole informacje lub określone działania mają 

wpływ na postawę i zachowanie Pana/Pani uczniów? 
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TAK 50 94 

NIE 0 0 

NIE WIEM 3 6 

7. Czy Pana/Pani uczniowie chętnie uczestniczą w imprezach i uroczystościach 

związanych z tradycjami szkoły? 
 

CHĘTNIE 23 43 

RACZEJ CHĘTNIE 30 57 

NIECHĘTNIE 0 0 

RACZEJ NIECHĘTNIE 0 0 

8. Czy Pana/Pani uczniowie podejmują się organizacji imprez i uroczystości 

szkolnych? 
 

TAK 47 89 

NIE 1 2 

NIE WIEM 5 9 

9. Czy wg Pana/Pani działania wychowawcze i profilaktyczne odpowiadają 

potrzebom uczniów i ich rodziców? 
 

TAK 49 92 

NIE 0 0 

NIE WIEM 4 8 

10. Czy postawa uczniowska Pana/Pani uczniów jest uwzględniana podczas 

oceny zachowania? 
 

TAK 51 96 

NIE 2 4 

11. Czy Pana/Pani zdaniem szkoła zauważa problemy wychowawcze uczniów?  

TAK 52 98 

NIE 0 0 

NIE WIEM 1 2 

12. Czy wg Pana/Pani w szkole przestrzegane są prawa i obowiązki ucznia?  

TAK      52 98 

NIE 0 0 

NIE WIEM 1 2 

13. Czy postawy promowane przez szkołę są zgodne z tymi, które uczniowie 

i rodzice uważają za ważne? 
 

TAK      51 96 

NIE 2 4 

14. Czy Pan/Pani uważa, że uczniowie i rodzice ma wpływ na to, jakie postawy 

są promowane w szkole? 
 

TAK      50 94 

NIE 3 6 

15. Czy wg Pana/Pani uczniowie i ich rodzice akceptują obowiązujący w szkole 

program wychowawczo - profilaktyczny? 
 

TAK      52 98 

NIE 1 2 

16. Czy wg Pana/Pani uczniowie i ich rodzice  mają wpływ na realizację 

szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego? 
 

TAK      51 96 

NIE 2 4 

17. Czy wg Pana/Pani szkoła uczy:  

A. postaw patriotycznych  

TAK  
53 100 

NIE 0 0 
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B. postaw obywatelskich  

TAK  
53 100 

NIE 0 0 

C. bycia członkiem rodziny  

TAK  
53 100 

NIE 0 0 

D. przywiązania do ojczyzny/regionu 

TAK  
50 94 

NIE 3 6 

E. przeciwdziałania agresji  

TAK  
53 100 

NIE 0 0 

F. zdrowego stylu życia  

TAK  
49 92 

NIE 4 8 

G. zapobiegania patologiom i uzależnieniom(papierosy, alkohol, narkotyki)  

TAK  
48 90 

NIE 5 10 

18.  Czy wg Pana/Pani w szkole odbywają się  uroczystości i imprezy z różnych 

okazji, np. świąt państwowych, Dzień Patrona, Dzień Dziecka itp.? 
 

TAK 51 96 

NIE 0 0 

NIE WIEM 2 4 

19. Czy wg Pana/Pani w szkole organizowane są akcje społeczne i charytatywne, 

np. Sprzątanie Świata, Uśmiech pod choinkę, Góra Grosza itp.? 
 

TAK 51 96 

NIE 0 0 

NIE WIEM 2 4 

20. Czy wg Pana/Pani w szkole organizowane są różne akcje profilaktyczne, 

warsztaty psychologiczne, spotkania z policjantem? 
 

TAK 51 96 

NIE 0 0 

NIE WIEM 2 4 

21. Czy Pana/Pani uczniowie biorą udział w akcjach promujących zdrowie 

i zdrowy styl życia, np. spotkanie z pielęgniarką, Trzymaj formę itp.? 
 

TAK 48 90 

NIE 2 8 

NIE WIEM 1 2 

22. Czy Pana/Pani uczniowie uczestniczą w organizowanych przez szkołę 

wyjazdach edukacyjnych np. do teatru, muzeum, kina, w wyjściach do biblioteki 

gminnej i innych instytucji kultury? 

 

TAK 51 96 

NIE 0 0 

NIE WIEM 2 4 

23. Czy Pana/Pani uczniowie uczestniczą w organizowanych przez szkołę 

wycieczkach turystyczno - krajoznawczych, których celem jest poznawanie 

kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii? 

 

TAK 51 96 

NIE 0 0 

NIE WIEM 2 4 

24. Czy wg Pana/Pani szkoła umożliwia realizację zainteresowań dziecka 

poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych? 
 

TAK 51 96 
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NIE 0 0 

NIE WIEM 2 4 

25. Czy wg Pana/Pani szkoła umożliwia realizację zdolności dziecka poprzez 

udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych, artystycznych 

i sportowych? 

 

TAK 51 96 

NIE 0 0 

NIE WIEM 2 4 

26. Czy wg Pana/Pani w szkole analizowane jest zachowanie uczniów?  

TAK 50 94 

NIE  0 0 

NIE WIEM 3 6 

27. W jaki sposób Pan/Pani  dowiaduje się o nieprzestrzeganiu przez uczniów 

norm społecznych? 
 

A. ankiety 13 24 

B. rozmowy z uczniami 49 92 

C. rozmowy uczniów z dyrektorem 9 17 

D. omawianie i analizowanie negatywnych zachowań 45 85 

E. analizowanie uwag uczniów 30 57 

F. obserwacja uczniów na lekcjach i podczas przerw 50 94 

D.  inne (jakie?): 

- od rodziców 

- z Internetu 

- od nauczycieli i pracowników szkoły 

 

3 

2 

3 

 

6 

4 

6 

28. Czy Pan/Pani podejmuje działania mające na celu wyeliminowanie 

zagrożeń? 
 

TAK 50 94 

NIE 0 0 

NIE WIEM 3 6 

29. Które działania szkoły wg Pana/Pani najlepiej sprzyjają przestrzeganiu norm 

i postaw społecznych w szkole? 
 

A. dyżury nauczycieli na przerwach 42 79 

B. rozmowy indywidualne z wychowawcą 46 87 

C. rozmowy indywidualne z dyrektorem 15 28 

D. rozmowy indywidualne z pedagogiem 39 74 

E. godziny wychowawcze 40 75 

F. lekcje z pedagogiem 30 57 

G. spotkania z policją 33 62 

H. inne (jakie?): 

- spotkania z rodzicami 

- apele organizacyjno-porządkowe 

- własny przykład 

- pogadanki w klasie, na wycieczkach, na zebraniach z rodzicami 

 

1 

2 

1 

2 

 

2 

4 

2 

4 

30. Czy wg Pana/Pani podejmowane przez nauczycieli działania są skuteczne?  

TAK 49 92 

NIE 0 0 

NIE WIEM 4 8 

 

 

Opracował: Maciej Starus 

 

 


