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INFORMACJE PODSTAWOWE: 

 

Wymaganie: 

 

UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI 

 

Cel ewaluacji: 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW I RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH. 

 

• pozyskanie informacji na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów  , 

nauczycieli i rodziców oraz skali i typu zagrożeń występujących na terenie szkoły, 

 

•  opracowanie wniosków do działań mających na celu zwiększenie wśród społeczności 

szkolnej respektowania norm społecznych i zmniejszenia/wyeliminowania zachowań 

niezgodnych z normami społecznymi. 

 

Pytania kluczowe: 

1. Jaki jest poziom respektowania norm społecznych i poczucia bezpieczeństwa w naszej 

placówce? 

2. Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? 

3. Jakich zachowań dotyczą identyfikowane przez uczniów zagrożenia? Z jakich źródeł 

pochodzą? 

4. Czy uczniowie znają prawa i obowiązki ucznia? 

5. Jakie negatywne zachowania występują w szkole najczęściej? 

6. Jakie działania eliminujące negatywne zachowania oraz mające na celu wzmacnianie 

właściwych zachowań podejmuje szkoła? 

7. Czy uczniowie znają najważniejsze normy obowiązujące w szkole? 
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Metody prowadzonych badań: 

1. Ankiety skierowane do nauczycieli , uczniów i rodziców. 

2. Wywiad.  

3. Analiza dokumentów. 

4. Obserwacja. 

 

Harmonogram:  

1. Przygotowanie narzędzi badawczych – październik/listopad 2016 

2. Przeprowadzenie badania – luty 2017 

3. Zebranie wyników i opracowanie raportu z ewaluacji wewnętrznej – kwiecień 2017. 

 

 

Wybór aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa uczniów w przedszkolu, szkole  

i placówce oświatowej. 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania 

nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy  

Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. Ustawa 

Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.  

Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych  

z dnia 9 listopada 1995 r. 
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 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. Ustawa z dnia 

26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie 

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem. Kodeks Karny. 

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego. - Ustawa z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.  

 
 
 Próba badawcza.  
 
Próba badawcza obejmuje:  
 

1. Ankieta (uczniowie klas II  SP, VI SP)           - 38 ankiety 
           (uczniowie klas I a G, I b G,  III a G, III b G)                    - 61 ankiet                    
 
 
Łącznie: badaniom ankietowym poddano 99 uczniów SP i G. 
 

2. Ankieta (losowo wybranych respondentów spośród rodziców ):  
 

Łącznie: badaniom ankietowym poddano  97 rodziców uczniów  SP i G. 

 
3. Wszystkich wychowawców i wybranych nauczycieli w liczbie :20  
 

3. Pracowników obsługi a w szczególności panie sprzątaczki i konserwatorów.  
 

 

 Sposób prezentacji wyników ewaluacji wewnętrznej . 
 
 
Wyniki ewaluacji wewnętrznej zaprezentowane zostaną:  
• nauczycielom na Radzie Pedagogicznej 
• uczniom podczas godziny do dyspozycji wychowawcy  
• rodzicom podczas zebrania z rodzicami  
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Ponadto raport z ewaluacji opublikowany zostanie na stronie internetowej szkoły, a wersja 
papierowa będzie ogólnodostępna w bibliotece szkolnej.  
 
 
ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ   
 
 
1. KONCEPCJA BADANIA – MODEL METODOLOGICZNY  
 
Model metodologiczny ewaluacji wewnętrznej opiera się na sondażu jako metodzie 
badawczej. Zastosowano technikę ankietową oraz wywiad. Do szerszego spojrzenia na 
interesujące badaczy zagadnienie wybrano obserwację, będącą uzupełnieniem powyższej 
metody. Metodę sondażu rozumie się jako metodę badań, której podstawową funkcją jest 
gromadzenie informacji o interesujących badacza problemach w wyniku relacji słownych 
osób badanych, nazywanych respondentami. Jej cechą charakterystyczną jest 
„wypytywanie” czy sondowanie opinii. Częścią składową tej metody są zadawane 
respondentom pytania, a odpowiedzi na nie mogą być pisemne lub ustne. W przypadku 
odpowiedzi pisemnej przybiera ona formę ankiety, a w przypadku odpowiedzi ustnych formę  
wywiadu.  
Jest to sposób gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz 
dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasilaniu się  
i kierunkach rozwoju określonych zjawisk i wszelkich innych zjawisk instytucjonalnie nie 
zlokalizowanych - posiadających znaczenie wychowawcze, w oparciu o specjalnie wybraną 
grupę reprezentującą populację generalną, w której badane zjawisko występuje.  
 
Badania sondażowe obejmują wszelkiego typu zjawiska społeczne o znaczeniu istotnym  
dla wychowania, stany świadomości społecznej, opinii i poglądów określonych zbiorowości, 
narastania badanych zjawisk, ich tendencji i nasilenia. Metodę sondażu zaleca się stosować 
szczególnie wtedy, gdy pragniemy dowiedzieć się o opiniach, przekonaniach respondentów 
na temat interesujących nas spraw, jak je oceniają, co o nich wiedzą lub chcieliby wiedzieć. 
Przydatna może okazać się w badaniach postaw, motywów i zainteresowań respondentów 
czy zasobu posiadanych przez nich wiadomości o badanym zjawisku, procesie, wydarzeniu.  
 
Badania ankietowe polegają na zadawaniu respondentom pytań kwestionariuszowych  
z prośbą o pisemne odpowiedzi. Pytania zadawane są zazwyczaj pisemnie - za 
pośrednictwem drukowanego zestawu zwanego kwestionariuszem. Przeprowadzone w ten 
sposób badania mają na ogół charakter anonimowy. Dzięki anonimowości ankiety 
wypowiedzi respondentów są bardziej otwarte i szczere. Nadają się one szczególnie do 
badań nad zagadnieniami wymagającymi osobistych zwierzeń, spraw drażliwych lub 
intymnych.  
 
Wywiad jest rozmową badającego z respondentem według opracowanych wcześniej 
dyspozycji lub w oparciu o specjalny kwestionariusz. Wykorzystywany jest przy poznawaniu 
układów, charakteru i zależności środowiska wychowawczego oraz do poznawania 
problematyki danego środowiska i aspektów wychowania w środowisku społecznym. 
Wywiad służy głównie do poznawania faktów, opinii i postaw danej zbiorowości. Dane 
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uzyskane drogą wywiadu pozwalają na analizę układów i zależności między zjawiskami. 
Wywiad polega na ustnym zadawaniu respondentowi pytań przez osobę badającą. Pytania są 
z góry ustalone, jednak nie muszą być zadawane w takim samym brzemieniu i kolejności, jak 
zaplanowano to w kwestionariuszu wywiadu. Ważne jest również, aby wywiad nie 
sprowadzał się do zwykłego zadawania pytań i odpowiadania na nie, lecz aby stał się 
procesem interakcji, czyli wzajemnym oddziaływaniem osoby go prowadzącej i respondenta.  
 
Obserwacja potoczna polega na spostrzeganiu faktów, zjawisk czy zdarzeń, bez 
podporządkowania ich ściśle określonym celom poznawczym. Obserwacja naukowa  
w odróżnieniu od potocznej rozumiana jest zawsze jako celowe i planowane spostrzeganie 
jakiegoś faktu czy zjawiska w sposób systematyczny, a niekiedy także okazjonalny  
z zastosowaniem różnych środków technicznych. Celowość obserwacji polega na 
„planowanym i systematycznym postrzeganiu zmysłowym faktów, zdarzeń, procesów, 
zjawisk, ich gromadzeniu i interpretowaniu.”  
 
 
 
2. BADANIA PRZEPROWADZONE WŚRÓD UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W TRZCIANIE . 
 
 ,,Ankieta badająca postawy i respektowanie norm społecznych” została sporządzona na 
potrzeby ewaluacji. Przeznaczona została do wypełnienia przez uczniów, rozdano ją, 
następnie powróciła do zespołu przeprowadzającego ewaluację w ilości 99 sztuk, co stanowi 
100% ankiet. Ankiety wypełniane były dobrowolnie i anonimowo poprzez podkreślenie 
prawidłowej odpowiedzi. W większości przypadków podkreślano jedną odpowiedź. W 
niektórych przypadkach istniała możliwość wskazania kilku odpowiedzi. 
 Zadano następujące pytania, otrzymując następujące odpowiedzi: 
 
1. Czy znasz zasady właściwego zachowania się w szkole? 

TAK- 84 (92%) NIE - 16 (16%)  
 
Zdecydowana większość, bo 84% uczniów wie, jakie są zasady właściwego zachowania na 
terenie placówki. 16% nie ma takiej wiedzy, bądź nie zrozumiało pytania. Mogły też 
pojawić się wątpliwości co do definicji „właściwego zachowania”, tj. jakie zachowania są 
w placówce pożądane. Wynik świadczy jednak o świadomości ogółu wychowanków w 
placówce. 
 

2. Czy przestrzegasz tych zasad?  
ZAWSZE - 64 (64%) CZASAMI- 32 (32%) NIGDY - 3 (4%) 
 
 Większość ankietowanych, bo 64% odpowiedziała, że zawsze przestrzega zasad 
właściwego zachowania na terenie placówki. Pozostali, czyli 32% zadeklarowała 
okazjonalne przestrzeganie tych zasad, natomiast jedynie 4% odpowiedziało negatywnie. 
Wyniki świadczą, że wychowankowie w zdecydowanej większości stosują się do zasad 
właściwego zachowania obowiązujących w placówce.  
 

3. Czy w placówce czujesz się bezpiecznie? 
 TAK- 92 (92%) NIE - 7 (8%)  
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Zdecydowana większość wychowanków czuje się bezpiecznie w placówce. 92% 
wychowanków zadeklarowało poczucie bezpieczeństwa, natomiast 8% negatywnie 
odpowiedziało na pytanie. Należy zatem przeanalizować przyczyny braku poczucia 
bezpieczeństwa we wspomnianej mniejszości, co zostanie podjęte w dalszej części 
raportu. 
 

4. Oceń swoje poczucie bezpieczeństwa. Zaznacz w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, że nie 
czujesz się bezpiecznie, a 5 oznacza, że masz pełne poczucie bezpieczeństwa.  
 
Odpowiadając na pytanie można było w skali od 1 do 5 ocenić swoje poczucie 
bezpieczeństwa, jednocześnie wartościując je. Uzyskano średnią 4.72. Jest to bardzo 
dobry wynik dla szkoły, świadczący o wysokim poczuciu bezpieczeństwa wśród uczniów. 
Niewielu uczniów (poniżej 4) oceniło bezpieczeństwo na 3 i poniżej. 
 

5. Czy byłeś świadkiem zdarzenia, że ktoś na terenie szkoły: 
 (istniała możliwość udzielenia kilku odpowiedzi)  
a) obrażał innych – 2 odpowiedzi 
b) używał przemocy fizycznej -1 odpowiedź  
c) szantażował 
d) wymuszał pieniądze e) ukradł – 1 odpowiedź 
f) rozpowszechniał plotki – 2 odpowiedzi  
g) nie było takich sytuacji  
 
W pytaniu 5 wychowankowie odpowiadali, czy byli świadkami zachowań 
niepożądanych. Odnotowano sześć takich sytuacji, z czego 4 dotyczyły przejawów 
zachowań werbalnych. Przemoc fizyczna niemal nie występuje na terenie placówki, 
podobnie kradzieże. 

 
6.  Czy zdarzyło się, że na terenie szkoły:  
     a) obrażałeś innych  
     b) użyłeś przemocy fizycznej (bicie, kopanie, gryzienie, popychanie) 
     c) kradłeś 
     d) żadne z tych wydarzeń nie miało miejsca  
 
Zabrakło jakiejkolwiek odpowiedzi na pytanie ósme. Wnioskować należy, iż 
wychowankowie nie chcieli się przyznać do zachowań niepożądanych, bądź nie było 
sprawców wśród respondentów. Tego typu zachowania miały jednak miejsce, niemniej 
jednak - w stopniu zmarginalizowanym. 
 
7. Czy w szkole są podejmowane starania, aby wyeliminować takie zachowania?  

 
TAK - 70 (69%) NIE – 8 (8%) NIE WIEM – 11 (23%)  
 
11% wychowanków nie wie, czy w placówce podejmowane są starania, aby 
wyeliminować zachowania niepożądane, 69% twierdzi, że tak, marginalna część (8%) 
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odpowiedziała negatywnie. Być może wychowankowie, nie wiedzą, jakie działania są 
podejmowane, albo jaka jest ich definicja.  

 
8. Czy podejmowane starania przynoszą efekt?  

 
TAK - 60 (59%) NIE – 3 (3%) NIE WIEM – 36 (38%)  
 
Pytanie to jest rozwinięciem poprzedniej kwestii. Odczucia i wiedza uczniów w 
zakresie efektów zwalczania zachowań niepożądanych są podobne, jak w przypadku 
wiedzy ogólnej na temat aktywności nauczycieli i rodziców.  

 
9.  Czy znasz swoje prawa i obowiązki - jako ucznia ZS w Trzcianie?  
 
TAK - 90 (90%) NIE – 9 (10%) 
 
 Zdecydowana większość wychowanków zna swoje prawa i obowiązki, które przysługują 
im na terenie szkoły. Jest też niemal pełna świadomość na temat tego, jakie zachowania 
są pożądane i co wymaga się od nich w czasie pobytu w szkole.  
 
10. Czy przestrzegasz norm zachowania obowiązujących w placówce?  

 
TAK - 94 (94%) NIE – 6 (6%) 
 
 Podobnie, jak w poprzednim pytaniu, również i w tym przypadku można stwierdzić, 
iż w placówce zachodzi wysoki poziom bezpieczeństwa. Niemal wszyscy 
wychowankowie odpowiedzieli na pytanie pozytywnie. 

 
11.  W jaki sposób poznała/eś swoje prawa i obowiązki? Kto poinformował Cię o nich? 
 
 a) nauczyciel – 83 odpowiedzi 
 b) kolega – 5 odpowiedzi  
c) dyrektor – 2 odpowiedzi 
d) obsługa (personel) – 9 odpowiedzi 
 
Większość wychowanków posiada informacje o swoich prawach i obowiązkach od 
nauczycieli. Zwyczajowo na początku każdego roku szkolnego nauczyciele przekazują 
uczniom informacje dotyczące bezpieczeństwa i zasad dobrego zachowania podczas 
zajęć i na terenie szkoły, drugim personel (obsługa) , następnie koledzy i na końcu 
dyrektor. 
 
12.  Jakich zachowań oczekuje się od Ciebie w placówce? (wychowankowie wskazywali 

wg. kolejności: a - najważniejsze / e - najmniej ważne) 
 
 Najczęściej wychowankowie wskazywali na dbałość o porządek w szkole. Następnie 
uczniowie często wspominali o punktualności. Uczniowie podawali w odpowiedziach 
również postawy prospołeczne takie, jak koleżeńskość, empatia, tolerancja, pracowitość, 
kultura osobista. 
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3 . BADANIA PRZEPROWADZONE WŚRÓD RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI 
UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ W TRZCIANIE. 
 
 Ankieta badająca “Respektowanie norm społecznych” - wyniki i wnioski. Ankieta 
badająca “Respektowanie norm społecznych” w ZS w Trzcianie przeznaczona do 
wypełnienia przez rodziców/opiekunów została rozdana i powróciła do zespołu 
przeprowadzającego ewaluację w ilości 97 sztuk, co stanowi 100 % ankiet. Ankiety były 
wypełniane na zasadzie dobrowolności, anonimowo poprzez podkreślenie prawidłowej 
odpowiedzi. W większości przypadków podkreślano jedną odpowiedź. W niektórych 
przypadkach istniała możliwość podkreślenia kilku odpowiedzi.  
 
Zadano następujące pytania, otrzymując następujące odpowiedzi:  
 
1. Czy Państwa dziecko zna zasady właściwego zachowania się w placówce?  

 
TAK – 94 (96%) NIE – 0 CZĘŚCIOWO – 3 (4%)  
 
Według ankietowanych rodziców - 96% , ich dzieci znają zasady właściwego 
zachowania się w placówce, tylko 4% stwierdziło, że częściowo. 
 

2. Czy dziecko przestrzega zasad właściwego zachowania się w szkole? 
 
 ZAWSZE – 90 (86%) CZASAMI- 7 (14%) NIGDY – 0 
 
 Zdecydowana większość rodziców (86%) potwierdziła, że ich dzieci zawsze 
przestrzegają tych zasad. Tylko 7 osób (14%) uznało, że czasami. Nie ma osób, które 
by nie znały zasad właściwego zachowania się w placówce.  
 

3. Czy według Państwa dziecko czuje się w placówce bezpiecznie? 
 
 TAK – 94 (96%) NIE – 0 TRUDNO POWIEDZIEĆ – 3 (4%) 
 
 96% ankietowanych rodziców uważa, że ich dzieci w placówce czują się bezpiecznie, 
tylko 4% rodziców odpowiedziało, że trudno powiedzieć. Nie ma osób, które 
uważają, że w placówce nie jest bezpiecznie.  
 

4. Prosimy ocenić poczucie bezpieczeństwa dziecka w szkole. 
 
 Prosimy zaznaczyć w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak poczucia bezpieczeństwa, 
a 5 pełne poczucie bezpieczeństwa. 



10 
 

 Osiągnięty wynik bezpieczeństwa to 95% poczucia bezpieczeństwa. Większość 
rodziców uważa, że ich dzieci czują się bezpiecznie w placówce. 
 

5. Czy w placówce podejmowane są działania, mające na celu eliminowanie zagrożeń?  
 
TAK – 60 (72%) NIE – 0 NIE WIEM – 37 (36%) 
  
 Placówka i jej nauczyciele starają się podejmować takie działania, które korzystnie 
wpływają na jej wizerunek i wyeliminowanie wszelkich zagrożeń. 72% ankietowanych 
potwierdziło takie działania, natomiast 37% respondentów nic nie wie o 
podejmowanych działaniach. 
 
 
 TAK – 50 (54%) NIE – 0 NIE WIEM – 47(46%)  
 
Ponad połowa rodziców uważa, że działania związane z eliminacją zagrożeń przynoszą 
zamierzony efekt.  

 
7.  Czy w szkole stosowana jest przemoc fizyczna lub psychiczna wobec Pana(i) dziecka?  
 
Zdaniem 52 badanych z G i 49  ze SP wobec ich dzieci nie są stosowane żadne formy 
przemocy fizycznej - 97%. 1osba z G wskazała na stosowanie przemocy wobec dziecka – ok. 
1%, 1 z  G nie udzieliła odpowiedzi – ok. 1%, 1 ze SP nie wie o takim zjawisku- ok. 1%. 
 
Również zdaniem 48 rodziców z G i 49  ze SP nie ma zjawiska przemocy psychicznej- 93,3%.  
O tym problemie sygnalizuje 5 osób z G I  i 2 SP, co stanowi 6,7% ankietowanych. 
Forma ustna- rówieśnicy, koledzy ze środowiska szkolnego, na przerwach, koledzy (SP). 
 
Byli też ankietowani, którzy nie udzielili odpowiedzi na powyższe pytanie. Brak jednoznacznej 
odpowiedzi może wskazywać na niewiedzę rodziców w powyższym zakresie, co z kolei może 
sugerować nieprawidłowe relacje rodziców z dziećmi bądź ich trudności komunikacyjne.  
 
8. Proszę wskazać znane Panu(i) działania funkcjonujące w szkole mające na celu poprawę  
bezpieczeństwa uczniów w szkole.  
 
Rodzice sporadycznie udzielali następujących odpowiedzi:  
 
Dyżury nauczycieli – 56 rodziców z Gimnazjum (100%) i  28 rodziców  ze SP(58,3%) 
Monitoring  - 28 z Gimnazjum (50%) i 35  ze SP(73%) 
Ochrona zewnętrzna – 1 osoba ze  SP(2,1%) 
Kontakt Rodzic – Nauczyciel 
Brak odpowiedzi – 3      
 
9. Proszę wskazać propozycje działań poprawiających bezpieczeństwo w szkole.  
 
Brak odpowiedzi, propozycji – 31 osób z G i  42 ze SP 
Nie ma potrzeby – 1  
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Informowanie rodziców – 1  
Kamera(monitoring z dostępem do Internetu) 
Zwracać większą uwagę na zachowanie szczególnie chłopców wobec dziewcząt i odwrotnie 
Częsta, szczera rozmowa z uczniem -  3SP 
Więcej dyżurów nauczycieli na przerwach 
Interesowanie się nauczycieli co się dzieje z uczniem 
Dyżury nauczycieli, które są, ale powinny być dopilnowane przez pedagogów tzn. stoją,  
rozmawiają, nie zwracają uwagi na to co uczeń robi 
Dyscyplina, konsekwencja -  2 osoby SP 
Parking dla samochodów -1 osoba SP 
Sumienne wykonywanie obowiązków – 1osoba SP 
 
Rodzice niechętnie udzielali odpowiedzi na wszelkie pytania otwarte dotyczące m.in.  
podania propozycji rozwiązań oraz znajomości działań ochronnych funkcjonujących  
w szkole.  
 

4. ANALIZA WYPOWIEDZI NAUCZYCIELI  
 

  Ankieta badająca bezpieczeństwo na terenie Zespołu Szkół w Trzcianie i przeznaczona do 

wypełnienia przez nauczycieli pracujących w szkole została rozdana i powróciła do zespołu 

przeprowadzającego ewaluację w ilości 20 sztuk, co stanowi 100% ankiet. Ankiety były 

wypełniane na zasadzie dobrowolności, anonimowo poprzez podkreślenie prawidłowej 

odpowiedzi. W większości przypadków podkreślano jedną odpowiedź. W niektórych 

przypadkach istniała możliwość podkreślenia kilku odpowiedzi. 

 

1.Jakie działania służą zapewnieniu bezpieczeństwa w naszej szkole. Wymień proszę 

wszystkie ci znane: 

a. dyżury – 100% 
b. monitoring – 100% 
c. pogadanki z uczniami – 100% 
d. współpraca z rodzicami – 100% 

 

2.Które z wymienionych przez Ciebie działań funkcjonują najsłabiej ,wymagają  

modyfikacji. Podaj przykłady wszystkie działania rozwiązań: 

a. funkcjonują poprawnie – 90% 

b. monitoring nie w każdym miejscu -  10% 

 

3.Które z wymienionych form przemocy występują w szkole częściej? Wymień objawy. 

a) przemoc  fizyczna 

• przepychanki, bójki – 70 % 
b) przemoc psychiczna 

• wulgaryzmy – 80 % 

• obrażanie – 80 % 
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• wyśmiewanie – 80 % 

 

4. Wskaż sposoby zapobiegania powyższym objawom. 

a) przemoc fizyczna 

•   pogadanki , rozmowy z wychowawca oraz pedagogiem szkolnym – 95 % 

b)  Przemoc psychiczna 

• rozmowy z uczniami – 100 % 

• rozmowy ze specjalistami – 80% 

 

5.Czy wobec Ciebie stosowana jest przemoc . 

•   nie – 100 % 

 

6.Proszę wymienić  szczególne negatywne zachowania uczniów, które wymagają  

modyfikacji    w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej , 

oraz wpłyną na podniesienie poziomu kultury osobistej uczniów. 

•   wulgaryzmy – 80 % 

•   ucieczki poza teren szkoły – 60 % 

•   nadużywanie telefonów komórkowych – 10 % 

 

       7.Proszę podać swoje propozycję działań poprawiających bezpieczeństwo w naszej         

placówce. 

•   Większe zaangażowanie rodziców – 30 % 

•   Rejestr osób postronnych – 60 % 

 
 

Analiza ankiet dowodzi,  że w szkole panuje przyjazna atmosfera i wszyscy możemy czuć się  
w niej bezpiecznie. Jednakże podnosząc poziom bezpieczeństwa w szkole w dalszym ciągu 
należy pracować nad problemami : wychodzeniem uczniów poza teren szkoły, wulgaryzmami 
, lepszą współpracą z rodzicami. . WYWIAD Z PRACOWNIKAMI OBSŁUGI  
 
Pracownicy obsługi: panie sprzątaczki, pracownicy kuchni, konserwatorzy, zwracają uwagę 
na następujące     aspekty nieprawidłowego zachowania uczniów czy rozwiązań lokalowo-
technicznych:  
- Brak dbałości uczniów o ład i porządek – uczniowie śmiecą, nie sprzątają po sobie, brudzą  
  w toaletach,  
- Stosowanie wulgaryzmów głównie w stosunku do rówieśników, (dotyczy to zazwyczaj tych 
samych osób),  
- Uczniowie „obściskują” się na korytarzach, zachowują się niestosownie i ostentacyjnie 
(szkolne pary),  
- Grupy tych samych osób notorycznie opuszczają teren szkoły, nie reagują na polecenia  
nauczycieli czy pracowników obsługi,  
- Palenie papierosów przez chłopców (powtarzające się, stałe osoby), zwrócenie uwagi na  
nieodpowiednie zachowanie gimnazjalistów, którzy pozbawieni są kontroli i opieki,  
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- Wzmożenie kontroli sal lekcyjnych z uwagi na zniszczenia sprzętu (ławek, krzesełek) 
i pisanie po ścianach, ławkach. 
 
5.  WYWIAD Z  PEDAGOGIEM SZKOLNYM 

              Szkoła zapewnia poczucie bezpieczeństwa uczniom. Wszystkie trudne sytuacje 

zgłaszane wychowawcom, nauczycielom są na bieżąco rozwiązywane, konsultowane z PPP 

oraz  GOPS, jeżeli istnieje taka potrzeba. Pedagog współpracuje na bieżąco z kuratorami 

sądowymi uczniów, asystentem rodziny, co pozwala uniknąć wielu trudnych spraw. 

Ogólnie poza paroma przypadkami, dominuje postawa koleżeństwa wśród uczniów. Jednak 

nasiliła się agresja, przemoc słowna. Największy problem  to wulgarne słownictwo, wyzwiska, 

wyśmiewanie czy obmawianie. 

W większości przypadków w naszej szkole respektowane są normy społeczne, uczniowie 

znają swoje prawa i obowiązki, wiedzą co im wolno, a czego nie wolno robić w szkole. 

Pedagog szkolny przekonała się o tym podczas wielu indywidualnych rozmów z uczniami, 

rodzicami, podczas prowadzonych mediacji rówieśniczych oraz lekcji profilaktycznych. 

           W szkole podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie 

zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań  ( ocena z zachowania, nagrody rzeczowe 

na koniec roku, dyplomy, wpisy do Złotej Księgi, podziękowania dla rodziców). Podejmuje się 

także działania mające na celu przypominanie norm, zasad życia społecznego, promowanie 

zachowań społecznych np.: Sprzątanie Świata, spotkanie z policjantami, pogadanki higienistki 

szkolnej, lekcje profilaktyczne na temat: pożądanych postaw, umiejętności społecznych, 

udział uczniów w wielu konkursach, lekcjach  i warsztatach w RDTL – u . Wszystkie te i inne 

działania, mające na celu wzmacnianie właściwych zachowań, eliminowanie zagrożeń w 

naszej szkole,      są modyfikowane w miarę potrzeb. 

 

5.  DZIAŁANIA FUNKCJONUJĄCE W SZKOLE  
 
Poczyniona obserwacja funkcjonujących w szkole działań mających na celu poprawę  
bezpieczeństwa wszystkich jej uczestników oraz tworzenia przyjaznego klimatu szkoły  
wskazuje na:  
 
- Monitoring korytarzy szkoły oraz obejścia wokół niej,  
- Zakaz opuszczania budynku szkoły w trakcie trwania zajęć oraz przerw śródlekcyjnych,  
- Dyżury nauczycielskie na przerwach, również na zewnątrz szkoły w czasie ciepłych dni,  
- Zaostrzono procedury zwalniania uczniów z zajęć oraz usprawiedliwiania ich nieobecności,                
zeszyty korespondencji z rodzicami, 
- Organizowanie próbnej ewakuacji, 
- Modernizacja pomieszczeń i korytarzy mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa  
i komfortu nauki i pracy,  
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- Coroczna diagnoza środowiska szkolnego w kwestii sytuacji wychowawczej, bytowej 
 i edukacyjnej,  
- Poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych, zajęcia z projektów edukacyjnych i EFS, zajęcia  
we współpracy z RDTL w Trzcianie, innowacje, 
- Organizowanie pomocy koleżeńskiej,  
- Zapewnienie opieki pedagogiczno-psychologicznej uczniom i ich rodzinom,  
- Dostosowywanie wymagań edukacyjnych wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami  
edukacyjnymi,  
- Zapewnienie wsparcia pedagogiczno –psychologicznego nauczycielom, organizowanie  
konferencji, szkoleń, warsztatów, indywidualnych porad,  
- Organizowanie wycieczek edukacyjno-integracyjnych,  
- Organizowanie konkursów, imprez kulturalnych i rozrywkowych, dyskotek szkolnych,  
- Działania koła Wolontariatu i samorządu szkolnego,  
- Współpraca z Policją oraz Interdyscyplinarnym Zespołem ds. Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie, współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.  
 
   
 

6. PODSUMOWANIE, WNIOSKI  
 

- Wychowankowie i pracownicy ZS W Trzcianie 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. - Dzieci i 
młodzież rozumieją i potrafią określić normy społeczne, właściwe zachowania, znają 
konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych zasad. Wiedzą, jakich zachowań się od nich 
oczekuje. - W szkole nie dochodzi do rażącego naruszania obowiązujących powszechnie 
norm. Jednocześnie sami wychowankowie dostrzegają potrzebę przestrzegania tych norm i 
podniesienia stopnia kultury osobistej swoich kolegów i koleżanek. - W szkole 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 powiadomienie dyrektora. Są przeprowadzane prelekcje i pogadanki 
na temat niewłaściwego zachowania i wskazywanie konsekwencji tych zachowań. 
Jednocześnie pozytywne, pożądane zachowania dzieci są dostrzegane i chwalone przez 
nauczycieli. - 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. - Rodzice 
mają możliwość dzielenia się z nauczycielami swoimi opiniami na temat pracy placówki i 
sposobu wychowania. Na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety można 
jednoznacznie stwierdzić że ZS w Trzcianie 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.       
Nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny nie odnotowali wzrostu zjawiska przemocy  
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w szkole. Rodzice również nie zgłaszają problemów związanych z tym zjawiskiem i ze złym 
traktowaniem dzieci na terenie szkoły. Uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły znają 
działania podejmowane przez szkołę służące poprawie bezpieczeństwa, wyczerpująco  
(z wyjątkiem rodziców) potrafią je wskazać. Uczniowie i nauczyciele wskazują na najsłabiej 
funkcjonujące obszary zapewniające bezpieczeństwo w szkole. Wszyscy członkowie 
społeczności szkolnej wskazują poziom efektywności podejmowanych przez szkołę działań 
związanych z bezpieczeństwem. Cała społeczność szkolna podaje propozycje zmian 
mających na celu poprawę bezpieczeństwa i działania wpływające na poprawę atmosfery 
panującej w szkole.  
 
REKOMENDACJE: 

1. Kontynuować pracę nad wyeliminowaniem wulgarnego słownictwa wśród uczniów: 
-  lekcje wychowawcze przygotowane przez uczniów każdej klasy 
-  ustalenie w każdej klasie kar za publiczne używanie wulgaryzmów 

-  zaproszenie specjalistów do pracy w zakresie profilaktyki agresji słownej i fizycznej 
 
 Wykonują: uczniowie, wychowawcy i pedagog szkolny – rok szkolny 2017/18.  
 
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 
- na konferencji zapoznać nauczycieli z wynikami raportu 
 
Wykonują: zespół ewaluacyjny i wychowawcy klas – czerwiec, wrzesień 2015r. 
 
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 2017r., rok szkolny 2017/18. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


