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Raport z ewaluacji wewnętrznej  

przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach w roku szk. 
2012/2013  

Przedmiot ewaluacji:  
Obszar: 2. Procesy zachodzące w szkole 
Wymaganie: 2.5. Kształtuje się postawy uczniów. 
Cel:  W jaki sposób kształtuje się i uzyskuje w szkole pożądane postawy uczniów?   

1. Czy w szkole są prowadzone  działania wychowawcze sprzyjające kształtowaniu  
i  uzyskaniu pożądanych postaw? 

2. Czy działania wychowawcze podejmowane w szkole są planowane i modyfikowane       
zgodnie z potrzebami przy współudziale uczniów oraz poddawane są analizie,  
a      wnioski z analiz są wdrażane w życie? 
Pytania kluczowe:  

1. W których dokumentach szkolnych zawarte są informacje na temat pożądanych wzorców 
zachowań ucznia? 

2. Czy uczniowie wiedzą, które postawy uważane są za właściwe i są promowane w szkole?  
3. Czy rodzice uczniów wiedzą, które postawy  uważane są za właściwe i są promowane  

w szkole?  
4. W jaki sposób szkoła  promuje właściwe zachowania i postawy uczniów? 
5. Czy szkoła rozpoznaje problemy wychowawcze uczniów?  
6. Jakie działania podejmuje szkoła w celu eliminacji zachowań i postaw niepożądanych? 
7. W jakich działaniach sprzyjających kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych postaw 

uczestniczą uczniowie?  
8. Czy działania wychowawcze podejmowane w szkole są planowane i modyfikowane?  
9. Jak często i w jaki sposób dokonuje się analizy działań wychowawczych dotyczących 

pożądanych postaw uczniów?  
10. W jaki sposób wnioski z analizy są wdrażane w celu usprawniania działań wychowawczych 

kształtujących pożądane postawy uczniów?  
1. Analiza dokumentów: 
–  Statut Szkoły  
–  Program Wychowawczy Szkoły 
–  Szkolny Program Profilaktyki 
–  Wewnątrzszkolny System Oceniania 
–  Plany pracy wychowawców klas i godzin do dyspozycji wychowawców 
–  Dzienniki lekcyjne 
–  Karty imprez 
–  Strona internetowa szkoły 
2. Ankiety skierowane do: 
– uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej , I – III gimnazjum 
–  nauczycieli 
–  rodziców 
Grupa badawcza  

1. wszyscy nauczyciele uczący w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach; 
2. uczniowie klasy IV – VI szkoły podstawowej  i klas I – III gimnazjum; 
3. wybrani rodzice. 

Harmonogram ewaluacji wewnętrznej: 
1. Zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego uwzględniającego zakres ewaluacji 

wewnętrznej; Wskazanie sposobu wykorzystania wyników ewaluacji i uzasadnienie 
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użyteczności jej przeprowadzenia; Określenie identyfikacji odbiorców ewaluacji: nauczyciele, 
dyrektor; Określenie wykonawców  ewaluacji – sierpień 2012 

2. Szczegółowa analiza pytań kluczowych – październik 2012 
3. Dobór narzędzi i metod badawczych – październik 2012 
4. Ustalenie szczegółowych terminów poszczególnych badań – październik 2012 
5. Przeprowadzenie badań we wskazanym  zakresie – listopad 2012 – kwiecień 2013 
6. Przedstawienie wyników ewaluacji w zespole. Dyskusja nad wnioskami.                                    

Zaproponowanie ewentualnych modyfikacji działań szkoły – kwiecień – maj 2013 
7. Przygotowanie raportu z ewaluacji dla rady pedagogicznej w celu poprawy działań służących 

wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów i podnoszeniu jakości pracy szkoły – maj 2013 
8. Sformułowanie propozycji wniosków końcowych z ewaluacji – maj 2013 
9. Przedstawienie raportu z ewaluacji radzie pedagogicznej, radzie rodziców  

oraz społeczności lokalnej (publikacja raportu) – czerwiec, wrzesień 2013 
10. Przyjęcie przez Radę Pedagogiczną i Dyrektora wniosków do pracy wynikających  

z przeprowadzonej ewaluacji – czerwiec 2013 
Prezentacja wyników ewaluacji 
Ewaluacja miała na celu  zebranie informacji i ustalenie poziomu spełnienia przez szkołę 
wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324). 
Ad. 1. W których dokumentach szkolnych zawarte są informacje na temat pożądanych 
wzorców zachowań ucznia? 
W Statucie Szkoły określone są główne cele i zadania szkoły. Szkoła realizuje cele 
i zadania (wynikające z przepisów prawa oraz Programu Wychowawczego Szkoły  
i Szkolnego Programu Profilaktyki),  które są dostosowane do możliwości i potrzeb 
rozwojowych uczniów oraz potrzeb wynikających ze środowiska. W Statucie § 4 pkt 2 
zawarty jest zapis, iż Zespół wychowuje uczniów w duchu uniwersalnych wartości 
moralnych, tolerancji,  humanistycznych wartości, solidarności, demokracji, wolności  
i sprawiedliwości  społecznej. § 46 Statutu określa obowiązki ucznia, promuje w nich między 
innymi postawę odpowiedzialności, dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych, 
przestrzeganie zasad współżycia społecznego, przeciwstawianie się przejawom  agresji  
i przemocy. Program Wychowawczy Szkoły promuje ogólne postawy: obywatelską, 
poszanowania tradycji i kultury własnego narodu,   poszanowania dla innych kultur i tradycji, 
przeciwdziałania wszelkiej dyskryminacji. Program  podzielony jest na siedem głównych 
obszarów pracy wychowawczej, w ramach których  poprzez zaplanowane zadania mają być 
kształcone u uczniów postawy: tolerancji,  odpowiedzialności, dbałości o zdrowie  
i bezpieczeństwo własne,  innych oraz  patriotyzmu, kreatywności i przedsiębiorczości. 
Głównym celem pracy wychowawczej jest umacnianie wiary dziecka we własne siły  
i zdolności, osiąganie wartościowych i trudnych celów. Za cel wychowania szkoła stawia 
sobie przygotowanie ucznia do pełnosprawnego uczestnictwa w życiu społecznym, 
przekazanie i utrwalenie zasad dobrego zachowania i umiejętności współżycia z innymi, 
wyposażenie w wiedzę oraz kształcenie systematyczności, tolerancji, umiejętności 
pokonywania własnych słabości. Szkolny Program Profilaktyki podzielony jest też na cztery 
obszary, w ramach których realizuje się następujące cele. Są to: 

o Zmotywowanie uczniów do systematycznej realizacji obowiązku szkolnego, zapobieganie 
wagarom; 

o Ciągła poprawa stanu bezpieczeństwa ucznia w szkole i poza szkołą – przeciwdziałanie 
różnym formom agresji i przemocy w szkole; 

o Kształtowanie właściwych postaw wobec innych, dbałość o kulturę języka; 
o Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów 

służących własnemu zdrowiu. 
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Zadania dla uczniów realizowane są poprzez lekcje wychowawcze, ścieżki edukacyjne, 
warsztaty, wycieczki tematyczne, spotkania z specjalistami. U uczniów poprzez 
podejmowane działania kształtuje się postawy: odpowiedzialności, dbania o bezpieczeństwo  
i zdrowie własne oraz innych, szacunku dla innych ludzi, kultury osobistej, gotowości   
do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, podejmowania 
inicjatyw oraz do pracy zespołowej, kreatywności, przedsiębiorczości. W szkole istnieje 
Wewnątrzszkolny System Oceniania. Dotyczy on również oceny zachowania (rozdział: 
Ocenianie zachowania ucznia). W ocenie zachowania uwzględniane są postawy: 
odpowiedzialności, dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych, szacunku  
dla innych ludzi, kultury osobistej, patriotyzmu. Na podstawie w/w dokumentów 
wychowawcy klas tworzą swój roczny plan pracy wychowawczej oraz tematykę godzin 
wychowawczych. Dotyczą one rozwijania postaw patriotycznych, rozbudzania wrażliwości 
na dobro drugiego człowieka, kształtowania postaw tolerancji wobec odmienności kulturowej, 
rasowej, odmienności poglądów, kształtowania pozytywnych cech osobowości. Na lekcjach 
wychowawczych uczniowie tworzą kodeksy właściwych zachowań w różnych miejscach  
(w środkach masowej komunikacji, w teatrze, kinie, na zawodach sportowych itp.), 
realizowany jest program przez pedagoga szkolnego dotyczący komunikacji międzyludzkiej 
oraz zajęcia i imprezy integrujące zespół klasowy. Analizując notatki zawarte w dziennikach 
lekcyjnych widać, że wychowawcy i wszyscy nauczyciele na bieżąco poruszają problemy 
dotyczące właściwych i niewłaściwych zachowań uczniów na lekcjach i przerwach. Jest to 
konieczne przy rozmowach z rodzicami, opiekunami, kuratorami. W każdym półroczu 
wychowawca klasy analizuje swoje działania wychowawcze.  
Na podstawie własnych obserwacji podczas lekcji, przerw, uroczystości szkolnych wyraża 
opinie o zespole klasowym i indywidualnie o każdym uczniu wystawiając propozycję oceny  
z zachowania. Pracę wychowawczą szkoły oraz jej efekty analizuje się i ocenia na bieżąco 
podczas spotkań zespołów nauczycielskich.  Dokładnej analizy działań wychowawczych 
szkoły  dokonuje się dwa razy w roku na posiedzeniach plenarnych Rady Pedagogicznej,  
na zakończenie I półrocza oraz na zakończenie roku szkolnego. Uczniowie, rodzice  
i nauczyciele wypełniają również anonimowe ankiety dotyczące pracy wychowawczo – 
profilaktycznej szkoły. Na podstawie wyników określa się mocne i słabe strony pracy szkoły, 
które uwzględniane są we wrześniu przy planowaniu pracy wychowawczo – dydaktycznej 
szkoły na nowy rok szkolny. Podsumowując: analizując karty imprez za rok szkolny 
2012/2013 i stronę internetową  szkoły wyciągnąć należy wniosek, iż postawy i wzorce 
zachowań wymienione w powyższych dokumentach szkolnych kształcone są u uczniów 
podczas lekcji alternatywnych, wyjść, wycieczek, spotkań, konkursów; co obrazuje  
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Tabela nr 1. 
Tabela nr 1. Kształtowane postawy u uczniów podczas wydarzeń szkolnych i regionalnych.  

IMPREZA KSZTAŁTOWANE POSTAWY 
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU 
SZKOLNEGO; APEL: JAK SIĘ 
ZACHOWUJEMY? 

przestrzegania zasad współżycia 
społecznego, odpowiedzialności,  
przeciwstawiania się przejawom  
agresji i przemocy , kultury osobistej, 
obywatelska, dbałości o zdrowie  
i bezpieczeństwo własne i innych, 
szacunku dla innych ludzi, 
przeciwdziałania wszelkiej 
dyskryminacji, tolerancji 

IV RODZINNY FESTYN ZAŁĘSKI szacunku dla innych ludzi, 
poszanowania tradycji  
i kultury własnego narodu, 
poszanowania dla innych kultur 
i tradycji, przeciwstawiania się 
przejawom  agresji i przemocy, 
przeciwdziałania wszelkiej 
dyskryminacji, tolerancji, kultury 
osobistej, gotowości   
do uczestnictwa w kulturze 

KONCERT MUZYKI POWAŻNEJ (7) gotowości  do uczestnictwa  
w kulturze, kultury osobistej , 
poszanowania tradycji i kultury 
własnego narodu, poszanowania dla 
innych kultur i tradycji, 

LEKCJE ALTERNATYWNE W BIBLIOTECE 
(9): BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY, JESIEŃ  
W WIERSZACH I ZAGADKACH; KONCERT 
MUZYKI POWAŻNEJ W BIBLIOTECE; 
TRADYCJE ŚLĄSKIE; BAŁWANKOWE 
OPOWIEŚCI; MITY GRECKIE; GRA MIEJSKA 
 – NASZA DZIELNICA; WIIOSENNA ZGADUJ 
 – ZGADULA; SMOCZE OPOWIEŚCI,  
LEKCJA MUZEALNA W MUZEUM ŚLASKIM: 
SŁAWNI MALARZE POLSCY I ICH OBRAZY 

gotowości  do uczestnictwa  
w kulturze, poszanowania dla innych 
kultur i tradycji, przestrzegania zasad 
współżycia społecznego, dbałości  
o zdrowie i bezpieczeństwo własne  
i innych, przeciwstawiania się 
przejawom  agresji i przemocy, 
przeciwdziałania wszelkiej 
dyskryminacji, tolerancji, 
kreatywności i przedsiębiorczości, 
kultury osobistej 

VI OGÓLNOPOLSKI MITYNG 
LEKKOATLETYCZNY  
OLIMPIAD SPECJALNYCH W KONINIE, 
TURNIEJ PIŁKARSKI;  
I OLIMPIADA SZKÓŁ SPECJALNYCH NA 
STADIONIE ŚLĄSKIM; WYJAZD DO AQUA 
PARKU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ;  
X REGIONALNY TURNIEJ KOSZYKÓWKI 
ZUNIFIKOWANEJ OLIMPIAD SPECJALNYCH 
RYBNIK; XX REGIONALNY MITYNG 
PŁYWACKI OLIMPIAD SPECJALNYCH ;  
XVII REGIONALNY TURNIEJ BOWLINGOWY 

dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo 
własne i innych, przestrzegania zasad 
współżycia społecznego, 
odpowiedzialności, obywatelska, 
szacunku dla innych ludzi, 
poszanowania tradycji  
i kultury własnego narodu, 
poszanowania dla innych kultur  
i tradycji, kultury osobistej, 
przeciwstawiania się przejawom  
agresji i przemocy, przeciwdziałania 
wszelkiej dyskryminacji, tolerancji 
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OLIMPIAD SPECJALNYCH RUDA ŚLĄSKA;  
WIGILIA OLIMPIAD SPECJALNYCH;  
XII MI ĘDZYSZKOLNY TURNIEJ SPORTOWY 
„DWA OGNIE” DZIEWCZĄT; I WIELOBÓJ 
SPORTOWY; 
WYJŚCIE DO TEATRU ATENEUM 
NA PRZEDSTAWIENIE  SKARBY BABUCHY 
BURCZYMUCH;  WYJŚCIE DO KINA CINEMA 
CITY: MERIDA WALECZNA; WYJŚCIE DO 
KINA CINEMA CITY NA FILM 3D RENIFER 
NICO RATUJE BRATA, WYJŚCIE DO KINA  
NA FILM HOTEL TRANSYLWANIA; TEATR 
ATENEUM – PRZEDSTAWIENIE TRZY ZŁOTE 
WŁOSY; WYJŚCIE DO KINA: SAGA 
 – ZMIERZCH. PRZED ŚWITEM;  WYJŚCIE  
DO TEATRU ATENEUM O CZERWONYM 
KAPTURKU I KSIĄŻNICZCE NA ZIARNKU 
GROCHU; XI REGIONALNY KONKURS 
EKOLOGICZNO – PRZYRODNICZY  
JAK ŻYĆ W ZGODZIE Z PRZYRODĄ; KONKURS 
EKOLOGICZNY Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT; 
AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA 

gotowości  do uczestnictwa  
w kulturze. kultury osobistej, 
przestrzegania zasad współżycia 
społecznego, dbałości o zdrowie  
i bezpieczeństwo własne i innych, 
szacunku dla innych ludzi, 
poszanowania tradycji  
i kultury własnego narodu, 
poszanowania dla innych kultur  
i tradycji, przeciwstawianie się 
przejawom  agresji i przemocy 

SPOTKANIE Z RATOWNIKAMI: PIERWSZA 
POMOC; SZKOLNY DZIEŃ ZDROWIA; 
TRENING CIAŁA I UMYSŁU; ZDROWE 
ODŻYWIANIE – ZIOŁOWE HERBATKI NA 
ZIMĘ; SZKOLNY KONKURS WIEDZY 
O ZDROWIU; VII MIĘDZYSZKOLNA 
OLIMPIADA WIEDZY O ZDROWIU;  

dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo 
własne i innych, szacunku dla innych 
ludzi, odpowiedzialności, 
przeciwstawianie się przejawom  
agresji i przemocy, przeciwdziałania 
wszelkiej dyskryminacji, tolerancji, 
kreatywności i przedsiębiorczości, 
kultury osobistej 

WYCIECZKA DO WESTERNOWEGO PARKU 
ROZRYWKI – MIASTECZKA TWIN PIGS  
W ŻORACH; WYCIECZKA DO PALMIARNI  
W GLIWICACH; WYCIECZKA DO KOPALNI 
W ZABRZU,  

gotowości  do uczestnictwa  
w kulturze, dbałości o zdrowie  
i bezpieczeństwo własne i innych, 
przestrzegania zasad współżycia 
społecznego, poszanowania tradycji  
i kultury własnego narodu, kultury 
osobistej 

WYJŚCIE NA CMENTARZ – OPIEKA NAD 
NIEZNANYMI GROBAMI I GROBEM NASZEJ 
PANI SEKRETARKI TERESY JURCZYK;  
UROCZYSTY APEL Z OKAZJI ODZYSKANIA 
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI; 
UROCZYSTY APEL – DZIEŃ PATRONA 
SZKOŁY 

obywatelska, szacunku dla innych 
ludzi, poszanowania tradycji i kultury 
własnego narodu, odpowiedzialności 
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SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY; 
ELIMINACJE – SZKOLNY KONKURS 
RECYTATORSKI; XVIII REJONOWY 
KONKURS RECYTATORSKI;  SZKOLNY 
KONKURS PLASTYCZNY MOI DZIADKOWIE; 
IX KONKURS BOŻONARODZENIOWY 
KOLOROWE ŚWIĘTA; XII MI ĘDZYSZKOLNY 
KONKURS ORTOGRAFICZNY; XI MIEJSKI  
FESTIWAL DZIECIĘCYCH FORM 
TEATRALNYCH I PLASTYCZNYCH 
TWÓRCZOŚĆ BEZ BARIER; SZKOLNY 
KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA 

przestrzegania zasad współżycia 
społecznego, kreatywności  
i przedsiębiorczości , gotowości   
do uczestnictwa w kulturze, 
odpowiedzialności,  szacunku dla 
innych ludzi, poszanowania tradycji  
i kultury własnego narodu, tolerancji, 
kultury osobistej 

WIZYTA W WARSZTATACH TERAPII 
ZAJĘCIOWEJ SPOTKANIE W BIBLIOTECE 
FILIA NR 3 Z CIEKAWYM CZŁOWIEKIEM: 
NIEWIDOMĄ PISARKĄ HANNĄ PASTERNY 

szacunku dla innych ludzi, 
przestrzegania zasad współżycia 
społecznego, poszanowania tradycji  
i kultury własnego narodu, 
przeciwdziałania wszelkiej 
dyskryminacji, tolerancji, 
odpowiedzialności 

DZIEŃ CHŁOPCA; DZIEŃ NAUCZYCIELA  
W NASZEJ SZKOLE; PASOWANIE NA 
UCZNIA; ANDRZEJKI W NASZEJ SZKOLE; 
SZKOLNA BIESIADA ŚLĄSKA; MIKOŁAJ  
W NASZEJ SZKOLE; SZKOLNA WIGILIA; 
DZIEŃ BABCI I DZIADKA W NASZEJ 
SZKOLE; . TRADYCJE ŚWIĄTECZNE  
W SZKOLE – SZUKANIE JAJEK;  

poszanowania tradycji  
i kultury własnego narodu, gotowości  
do uczestnictwa w kulturze, 
kreatywności i przedsiębiorczości, 
szacunku dla innych ludzi, dbałości  
o zdrowie i bezpieczeństwo własne  
i innych, tolerancji, 
odpowiedzialności, kultury osobistej 

Ad. 2 Czy uczniowie wiedzą które postawy uważane są za właściwe i są promowane  
w szkole?  
Wszyscy ankietowani uczniowie (16) potwierdzili, że w  ich klasach znajduje się Regulamin 
klasowy (pyt. nr 1 Ankieta dla uczniów). 100% uczniów odpowiedziało TAK na pytanie 
nr 2 dotyczące konieczności przestrzegania przez uczniów regulaminu. Analiza pytania nr 3 
Ankiety dla uczniów wykazała, że wszyscy ankietowani uczniowie odpowiedzieli pozytywnie 
na pytanie dotyczące omawiania dokumentów szkolnych, w których znajdują się zasady 
właściwego zachowania i promowane przez szkołę postawy. Na drugą część pytania nr 3: 
Które dokumenty były omawiane? uczniowie odpowiedzieli: Statut szkoły – 100 % uczniów, 
Wewnątrzszkolny system oceniania – 87 %, Plan wychowawczy klasy – 81 %, Program 
Wychowawczy szkoły – 44 %, Program  profilaktyczny szkoły – 37,5 %. (Wykres nr 1).   
Na pytanie nr 4: Czy przed wyjściem poza teren szkoły nauczyciele przypominają zasady 
właściwego zachowania? 100% badanych –  odpowiedziało TAK, co pozwala na 
wyciągnięcie wniosku, iż promowane przez szkołę postawy i zasady właściwego zachowania 
są uczniom znane zarówno w wyniku omawiania dokumentów szkolnych, jak i podczas 
bieżących pogadanek nauczycieli przed wyjściami poza teren szkoły, konkursami, imprezami. 
Na pytanie nr 15 Ankiety dla uczniów: Czy wiesz jakich postaw i zachowań oczekuje się od 
Ciebie w szkole? wszyscy ankietowani odpowiedzieli TAK. Na pytanie nr 16 Ankiety dla 
uczniów: Czy postawy promowane przez szkołę są zgodne z postawami, które Ty uważasz za 
ważne? tylko  88% badanych odpowiedziało tak, 6% odpowiedziało nie, 6% odpowiedziało 
nie wiem.   Analizując odpowiedzi na pytanie nr 5 Ankiety dla nauczycieli: Kiedy ostatnio w 
Pana(i) szkole miała miejsce dyskusja na temat pożądanych postaw uczniów? wszyscy 
nauczyciele (tj. 23badanych) zaznaczyli odpowiedź,  w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy. 
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Przy wariantach: nigdy, dawniej niż rok temu oraz między 6, a 12 miesięcy temu nikt nie 
zaznaczył odpowiedzi. Podsumowując: uczniowie wiedzą, jakich postaw oczekuje się od nich 
w szkole. Należy używać nazw dokumentów szkolnych: Program Profilaktyczny, Program 
Wychowawczy, Statut Szkoły i zwracać uczniom uwagę, iż zajęcia, spotkania, imprezy, 
apele, w których uczestniczą to celowe działania zawarte w tych Programach. 
Wykres nr 1. Odpowiedzi uczniów na pytanie: Które dokumenty szkolne zawierające 
zasady właściwego zachowania uczniów były omawiane? 
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Ad. 3. Czy rodzice uczniów wiedzą, które postawy uważane są za właściwe  
i są promowane w szkole?  

Ankietowani rodzice (16) na pytanie nr 3 w Ankiecie dla Rodziców: Jakich zachowań oczekuje się  
w szkole od Państwa dzieci? odpowiedzieli, że szkoła kładzie największy nacisk na kulturę i dyscyplinę, 
następnie pojawia się umiejętność współpracowania w grupie rówieśniczej oraz umiejętność 
zachowania się w zgodzie z obowiązującymi normami. 75% badanych twierdzi, że w szkole od ich 
dzieci oczekuje się uczciwości, tolerancji oraz samodzielności i wrażliwości na ludzką krzywdę.  
62 % respondentów uważa, że nauczyciele naszej szkoły kładą nacisk na zaangażowanie w proces 
edukacyjny, pracowitość i systematyczność, aktywność i dobrą relację z rówieśnikami oraz bezpieczne 
zachowanie. Ponad połowa osób badanych tj. 56% uważa, że od ich dzieci oczekuje się w szkole 
odpowiedzialności. Najmniej osób zaznaczyło odpowiedź związaną z udziałem dzieci w zajęciach 
dodatkowych oraz konkursach szkolnych – 31 %. Obrazuje to Wykres nr 2. Zachowania i postawy 
wymienione przez rodziców zgodne są z postawami i zachowaniami promowanymi przez szkołę. 
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Wykres nr 2. Odpowiedzi uczniów na pytanie: Jakich zachowań oczekuje się w szkole – zdaniem 
rodziców – od ich dzieci? 
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Na pytanie nr 4 Ankiety dla Rodziców:  Czy uważają Państwo, że są one (postawy)  dla nich (dzieci) 
ważne? 88% badanych twierdzi , że zachowania jakich się oczekuje od ich dzieci w szkole są dla 
uczniów ważne. Pozostali uczestnicy badania zakreślili odpowiedź nie wiem.  
Ad. 4. W jaki sposób szkoła  promuje właściwe zachowania i postawy uczniów? 
Wszyscy ankietowani uczniowie na pytanie nr 7 Ankiety dla uczniów: Czy uczeń , który przestrzega 
szkolnych norm i wzorowo się zachowuje jest nagradzany? 100 % odpowiedzieli TAK. Można więc 
wyciągnąć wniosek, że uczniowie wiedzą, iż właściwe zachowanie i prezentowanie promowanych 
postaw jest przez szkołę doceniane. Na pytanie nr 8 tej samej ankiety: Jakie formy nagrody stosuje się  
w szkole dla uczniów dobrze zachowujących się, reprezentujących szkołę na zawodach i na różnych 
imprezach? 94% respondentów odpowiedziało: wyjazdy na atrakcyjne wycieczki, 87,5% wyjście do 
kina,  81% wysoka ocena z zachowania, 62,5 % nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego, 25% 
pochwała ustna od wychowawczyni, pedagoga, psychologa, 19% w punkcie inne dopisało  
– dyplomy/medale. Obrazuje to Wykres nr 3. 
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Wykres nr 3. Odpowiedzi uczniów na pytanie: Jakie formy nagrody stosuje się w szkole dla uczniów 
dobrze zachowujących się, reprezentujących szkołę na zawodach i na różnych imprezach? 
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Ważny jest też fakt, że badani uczniowie w zdecydowanej większości uważają, iż w ocenie 
zachowania i prezentowanych postaw są przez nauczycieli traktowani sprawiedliwie.  
Na pytanie nr 14 Ankiety dla uczniów:  Czy nauczyciele traktują Was sprawiedliwie?  
87,5% odpowiedziało TAK, 12,5 % odpowiedziało NIE WIEM. Na pytanie nr 15 Ankiety dla 
uczniów: Czy czujesz się traktowany(a) w równy sposób z innymi uczniami? 94% 
odpowiedziało TAK, 6% odpowiedziało NIE. Również rodzice na pytanie nr 2 Ankiety dla 
Rodziców: Czy Państwa zdaniem, nauczyciele traktują uczniów w równy sposób? 
odpowiedzieli w znacznej większości 88% TAK, 12% NIE WIEM. Na pytanie nr 8 Ankiety 
dla rodziców: W jaki sposób nauczyciele promują właściwe zachowania uczniów? 75% 
badanych rodziców twierdzi, iż właściwe zachowania w naszej szkole promuje się za pomocą 
pochwał na forum klasowym, następnie 69% respondentów uważa, że nauczyciele chwalą 
ucznia za dobre zachowanie przed rodzicami, 63% badanych twierdzi, iż uczniowie za swoje 
dobre zachowanie otrzymują odpowiednie nagrody, a 37% rodziców uważa, że dobre 
zachowanie uczniów jest nagradzane właściwą oceną z zachowania (Wykres  
nr 4). Nauczyciele na pytanie nr 21: Jak nauczyciele promują właściwe zachowania uczniów? 
odpowiedzieli następująco: 22 ankietowanych chwali ucznia przed klasą, 16 – stawia 
właściwą ocenę z zachowania, 14 – chwali ucznia przed rodzicami, 9 – chwali ucznia na 
apelu, 8 – dają nagrodę; w opcji inne 2 ankietowanych wpisało wycieczki, 2 – wyjazd do 
zielonej szkoły, 1 – dyplomy za zachowanie, 1 – chwalenie ucznia przed innymi oraz przed 
nauczycielami (Wykres nr 5). Podsumowując: w szkole promowane są właściwe zachowania 
 i postawy uczniów w różnorodny sposób: chwalenie, wysoka ocena z zachowania, wyjścia, 
wycieczki itp. Potwierdza to analiza poszczególnych pytań w Ankietach dla uczniów, 
nauczycieli i rodziców. 
 
 
 
 
 



 

10 | 2 0 1 1 /  2 0 1 2   

 

Wykres nr 4. Odpowiedzi rodziców na pytanie: W jaki sposób nauczyciele promują 
właściwe zachowania uczniów? 
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Wykres nr 5. Odpowiedzi nauczycieli na pytanie: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. 5. Czy szkoła rozpoznaje problemy wychowawcze uczniów?  
Analizując Ankietę dla nauczycieli, pytanie nr 15: Czy szkoła rozpoznaje problemy 
wychowawcze uczniów? 21 ankietowanych uważa, że zdecydowanie tak, 2 – raczej tak, żaden 
z ankietowanych nie zaznaczył odpowiedzi raczej nie  i zdecydowanie nie. Pytanie nr 10 
Ankiety dla nauczycieli:  W jaki sposób przeprowadza się diagnozę wychowawczych potrzeb 
uczniów? wymagało wpisania własnej odpowiedzi. 10 ankietowanych wymienia – 
obserwację; obserwację zachowania poszczególnych uczniów; codzienną obserwację; 
obserwację dzieci na terenie szkoły i klasy.  7 ankietowanych – rozmowy z uczniami,  
7 ankietowanych – rozmowy z rodzicami; korespondencję z rodzicami dotycząca zachowania 
dzieci,  5 ankietowanych wymienia – ankiety; ankietę  dla nauczycieli w ramach programu 
wychowawczego, ankietę skierowaną do nauczycieli dotyczącą wyboru wartości istotnych  
do programu wychowawczego,  2 ankietowanych wymienia – wywiady;  wywiad środowiska 
rodzinnego uczniów,  1 ankietowany – diagnozę przeprowadzaną w formie rozmowy  
z uczniami oraz ich rodzicami jak również w formie obserwacji,  1 ankietowany – diagnozę 
opartą przede wszystkim na informacjach uzyskanych przez pedagoga szkolnego. 
Konsekwencją pytania 10 było pytanie 11: Jakie potrzeby zostały określone w wyniku tej 
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diagnozy? Pytanie wymagało wpisania własnej odpowiedzi. Poniżej przedstawiono 
odpowiedzi ankietowanych osób:  4 ankietowanych wpisało – udział w zajęciach 
dodatkowych: gotowanie, pływanie, bowling,  2 ankietowanych – stawianie indywidualnych 
zadań do wykonania; indywidualne potrzeby i możliwości ucznia,  2 ankietowanych –    
opiekuńcze,  2 ankietowanych – edukacyjne, społeczne,  2 ankietowanych – poczucie 
bezpieczeństwa, akceptacji, przynależności grupowej, uznania,  2 ankietowanych – udział w 
zajęciach terapeutycznych (pedagog, psycholog), pomoc psychologiczna,  1 ankietowany  –  
częste zwracanie uwagi na ucznia, – 1 ankietowany – rozwijanie kompetencji społecznych,  
1 ankietowany – próba radzenia sobie ze stresem,  1 ankietowany – ulepszenie pracy,   
1 ankietowany – zwiększenie współpracy z nauczycielami,  1 ankietowany – wyjścia klasowe,   
1 ankietowany – pomoc socjalna. Uczniowie mieli możliwość w Ankiecie dla uczniów 
odpowiedzieć na pytanie nr 22: Do kogo zwracasz się w trudnych sytuacjach? 75%  badanych 
odpowiedziało – do wychowawcy, 12,5% odpowiedziało – do pani dyrektor,  
25% odpowiedziało – do pani pedagog, 25 % odpowiedziało – do koleżanki/kolegi (Wykres 
nr 6). 
Wykres nr 6. Odpowiedzi uczniów na pytanie:  
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Znaczna większość uczniów ma zaufanie do wychowawcy i wiarę, że pomoże rozwiązać 
problem. Pytanie nr 23 w Ankiecie dla uczniów brzmiało: Czy zostałeś w szkole skrzywdzony? 
Jak? 88% odpowiedziało  NIE,  6% odpowiedziało tak, 6% odpowiedziało Mateusz mnie bił. 
Na pytanie nr 24 Ankiety dla uczniów: Gdzie dochodzi do nagannych zachowań uczniów 
najczęściej?, uczniowie odpowiedzieli: w szkole na lekcji – 6%, w szkole na przerwie  
– 76%, w szkolnej toalecie – 6%, na boisku szkolnym – 6%, na wycieczkach – 6%. Rodzice 
na pytanie nr 9 w Ankiecie dla Rodziców: Gdzie najczęściej Państwa zdaniem dochodzi  
do nagannych zachowań uczniów? odpowiedzieli następująco: 76% uważa, że do nagannych 
zachowań dochodzi najczęściej w szkole na przerwie, w szkolnej toalecie dochodzi do takich 
zachowań zdaniem 12% badanych rodziców. Boisko szkolne zakreśliło 12% badanych. 
Pytanie nr 10 Ankiety dla rodziców było pytaniem otwartym: Czy Państwa dziecko zostało w 
szkole skrzywdzone? W jaki sposób? Zdecydowana większość rodziców, 94% odpowiedziało, 
krótko NIE. Jeden z rodziców napisał: Dziecko niekiedy bije się z innymi uczniami, a oni  
po prostu mu oddają – niekiedy mocniej bo są starsi.  Podsumowując: szkoła rozpoznaje 
potrzeby uczniów, określa je w formie diagnozy, uczniowie w trudnych sytuacjach zwracają 
się w większości do wychowawcy. Należy zastanowić się nad skutecznymi działaniami 
eliminującymi niepożądane zachowania uczniów na przerwie. 
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Ad. 6. Jakie działania podejmuje szkoła w celu eliminacji zachowań i postaw 
niepożądanych? 
Analizując pytanie 5 nr Ankiety dla uczniów: Czy jeżeli uczeń zachowuje się niewłaściwie 
nauczyciele reagują na jego złe zachowanie? 100% respondentów odpowiedziało TAK.    
W szkole wyciągane są konsekwencje zachowań niepożądanych. Uczniowie wiedzą, czego 
mogą się spodziewać prezentując niepożądane postawy i zachowania. Tematykę tę poruszało 
pytanie nr 6 Ankiety dla uczniów: Co może spotkać ucznia, który nie przestrzega szkolnych 
norm i źle się zachowuje? Odpowiedzi uczniów były następujące: rozmowa dyscyplinująca  
z wychowawcą – 94 %, rozmowa dyscyplinująca z pedagogiem – 94 %, rozmowa 
dyscyplinująca w psychologiem – 44 %, nagana ustna ze strony wychowawcy, pedagoga, 
psychologa – 38 %, obniżenie oceny z zachowania za półrocze lub na koniec roku – 81 %, 
wezwanie rodziców do szkoły, rozmowa w obecności rodziców – 75 %, założenie zeszytu 
dyscyplinującego – 19 %, kara w postaci braku nagrody: zakaz wyjścia do kina, do teatru,  
na basen, na wycieczki itp. – 50 %,  inne – 37, 5 % dopisało sprzątanie/odśnieżanie boiska, 
szkoły (Wykres nr 7). Nauczyciele w Ankiecie dla nauczycieli na pytanie nr 20  
Jak najczęściej nauczyciele reagują w przypadku niewłaściwego zachowania uczniów? 
odpowiedzieli: 23 ankietowanych zaznaczyło – rozmowę z wychowawcą, 11  –  wezwanie 
rodziców, 10  – stosowanie kar przewidzianych w Regulaminie Szkoły, 6  –  poruszenie 
problemu na godzinie wychowawczej, 4 – rozmowę w obecności dyrektora, w opcji inne: 3 
nauczycieli wpisało   
– interwencję pedagoga, 2 ankietowanych wpisało  –  apele , 1  – rozmowę z uczniem,  
1– wyłączenie ucznia z udziału w ciekawych imprezach (wycieczka). Rodzice na pytanie nr 7 
w Ankiecie dla Rodziców Jakie środki zaradcze stosują nauczyciele w przypadku 
negatywnych zachowań uczniów?  odpowiedzieli następująco: 69% rodziców twierdzi,  
iż głównym środkiem zaradczym jakim stosują nauczyciele  jest rozmowa z wychowawcą, 
50% uważa, że takim środkiem jest wezwanie rodziców do szkoły, mniej niż połowa twierdzi, 
iż środkiem zaradczym jest w przypadku ich dzieci – poruszenie problemu na godzinie 
wychowawczej (37%), oceny niedostateczne i uwagi (25%), stosowanie kar przewidzianych 
w Kodeksie Ucznia (19%), oraz rozmowa w obecności dyrektora (7%). Na pytanie nr 6 
Ankiety dla rodziców: Czy uważa Pan/Pani, że szczegółowe kryteria ocen z zachowania 
zawarte w wewnątrzszkolnym systemie oceniania motywują uczniów do wysiłku w pracy nad 
poprawą zachowania? W 88% odpowiedzieli TAK, 12 % NIE WIEM. 
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Wykres nr 7. Odpowiedzi uczniów na pytanie:  
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Uczniowie uczestniczą w rozmowach, spotkaniach, zajęciach wiązanych z eliminacją 
niepożądanych zachowań. Traktowały o tym  pytania nr 17, 18, 19 i 20 Ankiety dla uczniów. 
Pytanie nr 17 brzmiało: Kiedy ostatnio w szkole brałaś(eś) udział w rozmowie na temat 
odpowiedniego zachowania? 94% uczniów odpowiedziało – w tym semestrze,  
6% odpowiedziało nigdy. Treść pytania nr 18:  Kiedy ostatnio w szkole brałaś(eś)  udział 
 w zajęciach związanych z zachowaniem i relacjami z innymi ludźmi? 81% respondentów 
odpowiedziało – w tym semestrze, 19%  – w poprzednim roku szkolnym lub dawniej. Pytanie 
nr 19: Czy podczas lekcji lub na dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę 
zetknąłeś się z problematyką: przeciwdziałanie agresji – 87,5%; wychowanie prozdrowotne  
i problematyka uzależnień – 62,5%; wychowanie ekologiczne – 44%, wychowanie 
prorodzinne – 75%, edukacja regionalno – patriotyczna – 50%, wychowanie przez 
uczestnictwo w kulturze i sztuce – 69%. 19 pytanie Ankiety dla uczniów traktowało o 
tematyce związanej z eliminacją zachowań i postaw niepożądanych oraz promowania 
pożądanych na zajęciach dodatkowych. Uczniowie na to pytanie odpowiedzieli następująco: 
Czy podczas lekcji lub na dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę zetknąłeś się   
z problematyką: przeciwdziałanie agresji – 87,5% uczniów, wychowanie prozdrowotne   
i problematyka uzależnień – 62,5% uczniów, wychowanie ekologiczne – 44% uczniów, 
wychowanie prorodzinne – 75% uczniów, edukacja regionalno – patriotyczna – 50% 
uczniów, wychowanie przez uczestnictwo w kulturze i sztuce – 69% uczniów, TAK – 62,5 % 
uczniów, NIE  WIEM 6% uczniów. 31,5% nie zaznaczyło żadnej  
z odpowiedzi TAK, NIE, NIE WIEM. Obrazuje to Wykres nr 8. 
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Wykres nr 8. Odpowiedzi uczniów na pytanie: 
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Konsekwencją pytania nr 19 było pytanie nr 20 Ankiety dla uczniów: Czy uzyskane na 
zajęciach informacje lub określone działania mają wpływ na Twoją postawę i zachowanie? 
82% odpowiedziało – TAK, 12 % odpowiedziało – NIE, 6% odpowiedziało – NIE WIEM. 
W przeciwdziałaniu niepożądanym zachowaniom istotną rolę odgrywa realizacja Programu 
Wychowawczego. Na pytanie nr 16 Ankiety dla nauczycieli Czy realizowanie programu 
wychowawczego przeciwdziała patologii i uzależnieniom? 17 ankietowanych udzieliło 
odpowiedzi –  raczej tak, 4 –  zdecydowanie tak, 2 – raczej nie, nikt nie zaznaczył odpowiedzi 
– zdecydowanie nie. Uczniowie na pytanie nr 10 Ankiety dla uczniów Czy akceptujesz 
program wychowawczy realizowany w szkole? 89% odpowiedziało TAK, 11% odpowiedziało 
NIE WIEM. Program wychowawczy przyczynia się też u większości uczniów do mniej 
chętnego sięgania po używki. Obrazują to odpowiedzi uczniów na pytanie nr 12 Ankiety dla 
uczniów.  Podsumowując: W szkole wyciągane są konsekwencje zachowań niepożądanych. 
Uczniowie wiedzą, czego mogą się spodziewać prezentując niepożądane postawy  
i zachowania. Nauczyciele reagują na niewłaściwe zachowania rozmawiając  
z uczniem, wzywając rodziców, obniżając ocenę z zachowania na półrocze lub na koniec 
roku,  korzystając z przepisów prawnych zawartych w regulaminie szkoły. Uczniowie 
uczestniczą  w zajęciach i spotkaniach mających na celu eliminację niewłaściwych zachowań. 
Eliminacji tychże zachowań sprzyja realizacja Programu Wychowawczego.  
Ad. 7. W jakich działaniach sprzyjających kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych 
postaw uczestniczą uczniowie?  
Szkoła organizuje szereg spotkań, wyjść, konkursów zawodów i imprez sprzyjających 
kształtowaniu pożądanych postaw i zachowań uczniów. Pytanie 9 Ankiety dla uczniów 
poruszało tę tematykę: W jakich imprezach, spotkaniach brałeś udział? Uczniowie 
odpowiedzieli następująco: koncert muzyki poważnej – 56%, apel – 76%, biesiada – 68%, 
Mikołaj – 80%, spotkanie świąteczne – 56%, lekcja w bibliotece – 94%, lekcja w muzeum – 
68%, wyjście do kina – 82%, wyjście do teatru – 88%, wyjście na koncert – 62%, wyjazd na 
basen – 68%, wyjazd na zawody sportowe – 76%, inne – 6% dopisało – wyjście na cmentarz, 
6% – udział w zajęciach z Pierwszej pomocy (Wykres nr 9). 
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Wykres nr 9. Odpowiedzi uczniów na pytanie: 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

W jakich imprezach, spotkaniach brałeś udział?

 
Nauczyciele w Ankiecie dla Nauczycieli na pytanie nr 1  Kto Twoim zdaniem zajmuje się  
w szkole kształtowaniem i uzyskiwaniem pożądanych postaw uczniów? odpowiedzieli 
następująco: wychowawcy – 23 osoby, 21 osób zaznaczyło odpowiedź nauczyciele 
przedmiotów oraz 21osób odpowiedź – pedagog, 20  osób – psycholog, 15 ankietowanych 
udzieliło odpowiedzi – dyrektor, 10 – pielęgniarka szkolna, 10 – sprzątaczki i sekretarka oraz 
10 – woźny, zaś 3 ankietowanych w opcji inne wymieniło pomoce nauczyciela. Analizując 
odpowiedzi na to pytanie można wyciągnąć wniosek, że wszyscy pracownicy szkoły 
podejmują działania sprzyjające kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych postaw.  Pytanie  
nr 2 Ankiety dla nauczycieli brzmiało:  Jakie działania wychowawcze podejmowane są  
w szkole w celu kształtowania i uzyskania pożądanych postaw społecznych u uczniów? 
Odpowiedzi były następujące: 23 głosy ankietowanych uzyskała opcja – rozmowy 
wychowawcze z uczniami, następnie 22 głosy odpowiedź  – tworzenie i realizacja Szkolnego 
Programu Wychowawczego, 22 głosy odpowiedź   –  tworzenie i realizacja Szkolnego 
Programu Profilaktycznego, 22 – lekcje alternatywne w bibliotece, muzeum, teatrze; kolejne 
odpowiedzi to 21 głosów na tworzenie i realizację klasowego planu wychowawczego,  
21 na rozmowy profilaktyczne z uczniami, 21 na rozmowy dyscyplinujące z uczniami, 21 na 
indywidualny system nagród i kar stosowany w klasach, 21  – organizacja imprez szkolnych, 
21  – organizacja imprez międzyszkolnych, 20 – zajęcia pozalekcyjne (gotowanie, bowling, 
piłka nożna, basen, orgiami), 20  – wyjazdy na wycieczki krajoznawcze, 19  – wyjście do kina, 
15 – realizacja Programów Środowiskowych. W możliwości inne – 3 ankietowanych 
udzieliło odpowiedzi: olimpiady specjalne, zawody i uroczystości, apele (Wykres nr 10). 
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Wykres nr 10. Odpowiedzi uczniów na pytanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podsumowując: uczniowie biorą udział w różnorodnych imprezach, spotkaniach, wyjściach, 
wycieczkach, lekcjach alternatywnych, wszyscy pracownicy szkoły podejmują działania 
sprzyjające kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych postaw. 
Ad. 8. Czy działania wychowawcze podejmowane w szkole są planowane  
i modyfikowane zgodnie z potrzebami przy współudziale uczniów?  
Analiza odpowiedzi na pytanie kluczowe nr 5 Raportu pozwala dostrzec, iż potrzeby uczniów 
są na bieżąco diagnozowane i rozpoznawane przez szkołę. Stanowią one wytyczne do 
organizowania zajęć zgodnie z zainteresowaniami uczniów. Mówi o tym odpowiedź na 
pytanie nr 14 Ankiety dla nauczycieli Czy tematyka godzin wychowawczych jest atrakcyjna 
dla uczniów? 18 respondentów odpowiedziało zdecydowanie tak,  4 tak, 1 nie wiem.       
zgodnie z potrzebami przy współudziale uczniów? Na pytanie nr 17 Ankiety dla nauczycieli   
Czy uczniowie i rodzice akceptują treści programu wychowawczego? 
12 ankietowanych odpowiada, że raczej tak, 11 –  zdecydowanie tak,  żaden z ankietowanych 
nie zaznaczył odpowiedzi raczej nie oraz zdecydowanie nie. Na pytanie nr 7 Ankiety dla 
Nauczycieli Czy uczniowie uczestniczą w tworzeniu i zmianie działań wychowawczych?  
19 nauczycieli zdecydowało się na odpowiedź – raczej tak,  2 ankietowanych uważa, że 
raczej nie. Analizując odpowiedzi na pytanie otwarte nr 6 Ankiety dla nauczycieli  W jaki 
sposób uczniowie uczestniczą we współtworzeniu i modyfikowaniu działań wychowawczych? 
uzyskano następujące odpowiedzi: według 8 osób uczniowie uczestniczą we współtworzeniu  
i modyfikowaniu działań wychowawczych poprzez – wspólne ustalenie zasad i reguł, 
wspólne tworzenie kontraktu klasowego oraz umów z wychowawcą,  7 ankietowanych uważa, 
że próbują ocenić swoje zachowanie wraz z nauczycielem na lekcjach wychowawczych, 
dokonują samooceny swoich zachowań, wypowiadają własne uwagi, omawiają prawidłowe 
postawy i zachowania, 5 osób wpisało – indywidualne rozmowy z pedagogiem, psychologiem 
i nauczycielami, które brane są pod uwagę podczas podejmowania decyzji, 3 nauczycieli 
wymieniło działalność w samorządzie klasowym i szkolnym, 1 ankietowany uważa,  
że poprzez warsztaty klasowe; 1 wymienia – ankietę dotyczącą udziału w zajęciach 
pozalekcyjnych, 1 – wykonywanie plakatu oraz podczas lekcji języka polskiego  
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– przy omawianiu zachowań bohaterów czytanek, 1 ankietowany twierdzi, że uczniowie  
w ogóle nie uczestniczą we współtworzeniu i modyfikowaniu działań wychowawczych,  
1 ankietowany uważa, że uczniowie –  nie uczestniczą we współtworzeniu działań 
wychowawczych, ale modyfikują je pod kierunkiem nauczyciela. Na pytanie nr 13 Ankiety dla 
nauczycieli Czy uczniowie podejmują się organizacji imprez? 12 ankietowanych zaznaczyło 
odpowiedź zdecydowanie tak, 8  – raczej tak, 3  – raczej nie. Według rodziców uczniowie 
starają się zmodyfikować także swoje zachowania, motywacją do tego są szczegółowe 
kryteria zawarte w WSO. Rodzice uczniów na pytanie nr 6 Ankiety dla rodziców: Czy uważa 
Pan/Pani, że szczegółowe kryteria ocen z zachowania zawarte w wewnątrzszkolnym systemie 
oceniania motywują uczniów do wysiłku w pracy nad poprawą zachowania?. W 88% 
odpowiedzieli TAK, 12 % NIE WIEM. Natomiast na pytanie nr 21 Ankiety dla uczniów:  
Czy uważasz, że w Twojej szkole uczniowie mają wpływ na to, które postawy są promowane  
w szkole? 87% odpowiedziało – tak, 13% odpowiedziało – nie wiem. Podsumowując:  Szkoła 
rozpoznaje potrzeby uczniów, działania są planowane i modyfikowane zgodnie z wynikami 
diagnozy,  a uczniowie uczestniczą w tworzeniu i zmianie działań wychowawczych, uważają, 
że mają wpływ na to, które postawy są w szkole promowane. 
Ad. 9. Jak często i w jaki sposób dokonuje się analizy działań wychowawczych 
dotyczących pożądanych postaw uczniów?  
Na pytanie nr 3 Ankiety dla nauczycieli Kiedy w szkole dokonuje się analizy działań 
wychowawczych dotyczących pożądanych postaw uczniów? 21 badanych  odpowiedziało  
–  na zespołach wychowawczych, 20 –  na konferencjach podsumowujących pracę szkoły,   
19 –  na bieżąco, w każdym dniu nauki szkolnej, 19 –  na konferencjach sprawdzających 
realizację założeń zawartych w Planie Pracy Szkoły. W wariancie inne 3 ankietowanych 
podało odpowiedź: –  na godzinach wychowawczych (samoocena uczniów); –   podczas 
wyjść, wycieczek lub po wycieczkach, imprezach; –   na konferencjach klasyfikacyjnych. 
Odpowiedzi na pytanie otwarte nr 8 Ankiety dla nauczycieli dotyczące spójności i rodzajów 
działań wychowawczych W jaki sposób dbają Państwo o utrzymanie spójności działań 
wychowawczych? ukazały posunięcia nauczycieli w celu dokonania analizy działań 
wychowawczych: –  21 ankietowanych –  współpraca z nauczycielami; wymiana informacji, 
uwag i doświadczeń między nauczycielami - przepływ informacji; stałe, bieżące rozmowy 
i konsultacje nauczycieli uczących w danej klasie z wychowawcami; wspólne obserwacje; 
bieżące notatki dotyczące zachowań uczniów; wspólne rozmowy nauczycieli na tematy 
wychowawcze, –   18 ankietowanych –   zespół wychowawczy, zespoły nauczycieli; ustalanie 
na konferencjach i zespołach wychowawczych wspólnego frontu działania dotyczącego 
poszczególnych uczniów; realizacja wniosków i propozycji podjętych na spotkaniach,  
–   7 ankietowanych –   ścisła współpraca z pedagogiem, –   4 ankietowanych –   konsultacje 
i rozmowy nauczycieli z psychologiem, –   4 ankietowanych - współpraca z rodzicami; 
zebrania, rozmowy indywidualne z rodzicami, –   3 ankietowanych –   rozmowy wychowawcze 
z uczniami; rozmowy na temat zachowań niepożądanych oraz skutków ich występowania; 
szczegółowe omawianie na lekcjach wychowawczych występujących problemów,  
–   3 ankietowanych –   konsekwencja działań w stosunku do ucznia, –   2 ankietowanych  
–   wywieszanie informacji o uczniach na tablicy w pokoju nauczycielskim, –   1 ankietowany 
–   tablice, oceny zachowania w klasach, –   1 ankietowany –   poprzez konsekwentne 
egzekwowanie ustalonych zasad i reguł; realizację programu wychowawczego,  
–   1 ankietowany –   współpraca z kuratorami, pracownikami świetlic, –   1 ankietowany 
–   wspólne organizowanie imprez, –   1 ankietowany – apele. Rodzice zapytani w Ankiecie 
dla rodziców,  pytanie nr 5, Czy stosowany w szkole sposób oceniania zachowania odpowiada 
Państwa  oczekiwaniom?  odpowiedzieli: 88% TAK, 12% NIE WIEM. Pozwala to na 
wyciągnięcie wniosku, iż sposób oceniania zachowania uczniów odpowiada rodzicom.  
Podsumowując: zdecydowana większość nauczycieli analizuje działania wychowawcze 
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dotyczące pożądanych postaw uczniów na bieżąco, na zespołach wychowawczych  
i konferencjach, ustalają także „wspólny front” działań. Sposób oceniania zachowania 
uczniów w szkole odpowiada oczekiwaniom rodziców. 
Ad. 10. W jaki sposób wnioski z analizy są wdrażane w celu usprawniania działań 
wychowawczych kształtujących pożądane postawy uczniów?   
Na pytanie nr 4 Ankiety dla nauczycieli W jaki sposób Twoim zdaniem wnioski z analizy są 
wdrażane w celu usprawniania działań wychowawczych kształtujących pożądane postawy 
uczniów? nauczyciele udzielili następujące odpowiedzi: najwięcej tj. 22 osoby zaznaczyło  
– systematyczne i konsekwentne postępowanie w stosunku do danego ucznia – według 
wcześniej ustalonych reguł, 20 – kontrakty z uczniami, również 20 – rozmowy z rodzicami 
wskazujące właściwe sposoby postępowania z uczniem w domu i w szkole, 17 nauczycieli  
– tworzenie  i realizacja planów naprawczych, 16 – założenie i prowadzenie przez ucznia 
zeszytu kontroli frekwencji i zachowania, 15 – rozmowy z kuratorem, w wariancie inne  
3 osoby wymieniło – rozmowę z opiekunami MOPS; – częste rozmowy z uczniem nawiązujące 
do skutków niepożądanych sytuacji; – stosowanie kar i nagród. Pytanie nr 9 Ankiety dla 
nauczycieli wiązało się z sukcesami i trudnościami, które spotykają nauczycieli  przy 
działaniach podejmowanych wskutek analizy zachowań i postaw uczniów Co się Państwu  
udaje, z czym mają Państwo trudności? Odpowiedź na to pytanie wymagała wyrażenia 
własnej opinii. Poniżej przedstawione są udzielone odpowiedzi ankietowanych osób. 
Sukcesy: 
o 8 ankietowanych – zwiększenie aktywności uczniów, aktywny udział uczniów  

w zajęciach 
o 6 ankietowanych – poprawa dyscypliny na lekcji, przerwie, w czasie wyjścia na obiad; 

uczniowie są znacznie bardziej posłuszni i zdyscyplinowani niż na początku roku 
szkolnego 

o 5 ankietowanych – udział uczniów w różnych konkursach, zawodach i zajęciach 
sportowych, wyjazdach 

o  2 ankietowanych wpisało – oddawanie i nieużywanie telefonów, MP3 i MP4 przez 
uczniów w czasie lekcji 

o 2ankietowanych – wykształcenie umiejętności w komunikacji społecznej; socjalizacja 
wtórna 

o  1 ankietowany  – zintegrowanie zespołu klasowego, nawiązanie pozytywnych relacji 
między uczniami 

o 1 ankietowany  – dobre kontakty z uczniami  
o 1ankietowany – uczniowie lubią chodzić do szkoły  
o 1ankietowany – zainteresowanie uczniów tematyką przyrodniczą podczas lekcji 

Trudności: 
o 7 ankietowanych występuje – brak trudności 
o 5 ankietowanych występują – trudności z wyeliminowaniem ze słownika uczniów zwrotów 

oraz wyrazów wulgarnych 
o 2 ankietowanych wpisało  – brak oparcia w rodzicach przy kontynuowaniu kształtowania 

pożądanych postaw, zdemoralizowane środowisko rodzinne 
o 2 ankietowanych – agresja uczniów, wulgaryzmy, absencja, negatywny stosunek  

do obowiązków uczniowskich 
Nauczyciele podejmują różne działania, aby zaspokoić potrzeby uczniów i właściwe  wdrażać 
wnioski z analizy zachowań i postaw uczniów. Pytanie nr 12 Ankiety dla nauczycieli Jakie 
działania prowadzą Państwo w celu zaspokojenia potrzeb uczniów? 
Pytanie wymagało wpisania własnej odpowiedzi. Poniżej przedstawione są udzielone 
odpowiedzi ankietowanych osób: 
o 9 ankietowanych wymienia –  rozmowy z uczniami: codzienne, indywidualne 
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o 7 ankietowanych wpisało – występy, wyjścia, wycieczki, apele 
o 7 ankietowanych – organizacja zajęć pozalekcyjnych 
o 7 ankietowanych – pochwały i pozytywne oceny za właściwą postawę  
o 6 ankietowanych – rozmowy z rodzicami 
o 5 ankietowanych – obserwacja zachowania ucznia pod kątem zarówno negatywnych, jak  

pozytywnych zmian i ich eliminowanie 
o 5 ankietowanych – pomoc materialna 
o 1 ankietowany – relaksacje, treningi umiejętności społecznej  
o 1 ankietowany – apele i pogadanki na temat pożądanych zachowań przeciwdziałania 

agresji 
o 1 ankietowany – gazetki na temat szkodliwego wpływu używek 
Podsumowując: wnioski z analizy są wdrażane w celu usprawniania działań wychowawczych 
kształtujących pożądane postawy uczniów poprzez systematyczne i konsekwentne 
postępowanie w stosunku do danego ucznia – według wcześniej ustalonych reguł,  spisywane 
kontrakty z uczniami, rozmowy z rodzicami wskazujące właściwe sposoby postępowania 
 z uczniem w domu i w szkole, tworzenie i realizowanie planów naprawczych, założenie  
i prowadzenie przez ucznia zeszytu kontroli frekwencji i zachowania. Jednocześnie chcąc 
usprawnić działania wychowawcze idące w tym kierunku nauczyciele zaspokajają potrzeby 
uczniów poprzez codzienne rozmowy indywidualne, organizację wyjść, wycieczek, 
stosowanie pochwał. Do sukcesów nauczyciele zaliczają aktywny udział uczniów  
w zajęciach, poprawę dyscypliny. Trudności nie są nasilone, należy zwrócić uwagę  
na całkowitą eliminację wulgaryzmów. 
 
Mocne strony:  
1.  Postawy i wzorce zachowań kształtowane w szkole, wymienione w szkolnych 
dokumentach są znane uczniom i rodzicom: 
a. uczniowie wiedzą, jakich postaw oczekuje się od nich w szkole, większość z nich uważa, 
że ma wpływ na to, jakie postawy są w szkole promowane; 
b. zadania,        zachowania i   promowane postawy zawarte w Programie    Wychowawczym, 
Programie Profilaktycznym i WSO są spójne (co potwierdza dokumentacja szkolna), 
 a sposób oceniania zachowania uczniów w szkole odpowiada oczekiwaniom rodziców; 
c. zachowania i postawy wymienione przez  uczniów i rodziców są zgodne  z postawami  
i zachowaniami promowanymi przez szkołę; 
d. uczniowie wiedzą, iż właściwe zachowanie i prezentowanie promowanych postaw jest przez 
szkołę doceniane; 
e. działania wychowawcze podejmowane w szkole są planowane i modyfikowane zgodnie  
z potrzebami, przy współudziale uczniów, co także co potwierdza dokumentacja szkolna 
(ankiety ewaluacyjne wypełniane przez uczniów na zakończenie każdego semestru) 
2. Szkoła  promuje i kształtuje właściwe zachowania i postawy uczniów. 
a. postawy i wzorce zachowań kształcone są u uczniów podczas różnorodnych zajęć 
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych – także pozalekcyjnych, co potwierdza 
dokumentacja szkolna (karty imprez, zapisy  wydarzeń klasowych w dziennikach);  
b. nauczyciele promuj ą właściwe zachowania i postawy uczniów w znany i akceptowany przez  
uczniów sposób, w szkole stosowane są różnorodne formy nagrody dla uczniów prezentujących 
pożądane postawy i wzorce zachowań; 
c. nauczyciele w ocenie uczniów i rodziców traktuj ą podopiecznych sprawiedliwie, rozpoznają  
i zaspakajają ich potrzeby wychowawcze.  
3. Szkoła podejmuje działania w celu eliminacji zachowań i postaw niepożądanych. 
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a. eliminacji zachowań i postaw niepożądanych sprzyja systematyczna realizacja Programu 
Wychowawczego co potwierdza dokumentacja szkolna (sprawozdania nauczycieli indywidualne  
i zbiorcze z realizacji programów) ; 
b. wszyscy nauczyciele reagują zawsze na niewłaściwe zachowanie uczniów; 
c. uczniowie uczestniczą w tworzeniu i zmianie działań wychowawczych, co potwierdza 
dokumentacja szkolna (sprawozdania z działalności Samorządu Uczniowskiego); 
d. w szkole wyciągane są konsekwencje zachowań niepożądanych – uczniowie znają te 
konsekwencje, co potwierdza dokumentacja szkolna (min. plany wychowawcze klas, 
regulaminy klasowe); 
e. działania wychowawcze dotyczące pożądanych postaw uczniów analizowane są  
na bieżąco, na zespołach wychowawczych i konferencjach, ustalony zostaje „wspólny front”  
postępowania, co potwierdza dokumentacja szkolna; 
e. wnioski z analizy są wdrażane w celu usprawniania działań wychowawczych 
kształtujących pożądane postawy uczniów poprzez systematyczne i konsekwentne 
postępowanie w stosunku do danego ucznia – według wcześniej ustalonych reguł, co 
potwierdza dokumentacja szkolna (min. protokoły z posiedzeń Rady pedagogicznej); 
f. wszyscy pracownicy szkoły podejmują działania sprzyjające kształtowaniu i uzyskiwaniu 
pożądanych postaw. 
Słabe strony:  
1. Zachowania niewłaściwe i niepożądane postawy uczniowie prezentują najczęściej podczas 
przerwy – pojawiają się wulgaryzmy. 
Rekomendacje: 
1. Ustalić działania mające na celu eliminację niepożądanych postaw i zachowań uczniów 

podczas przerwy. 
2. Przypominać uczniom wybrane fragmenty  dokumentów szkolnych, w których zawarte są 

promowane postawy i zachowania oraz podejmowane działania wychowawcze;  używać 
nazw tych dokumentów (Program Profilaktyczny, Program Wychowawczy, Statut). 

3. Rozmawiać na temat pożądanych postaw i zachowań z rodzicami uczniów. 
4. Prowadzić działania wychowawcze ukazujące ważność promowanych przez szkołę 

postaw. 
5. Skutecznie zachęcać uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych. 
6. Prowadzić zajęcia, pogadanki, rozmowy z zakresu kultury języka mające na celu 

eliminację wulgaryzmów. 
Formy/sposoby upowszechniania raportu: 
1. uczniom: sprawozdanie na lekcji wychowawczej – wrzesień 2013 
2. nauczycielom: sprawozdanie na zebraniu rady pedagogicznej – lipiec 2013 
3. rodzicom: sprawozdanie na pierwszym zebraniu z rodzicami – wrzesień 2013 
ponadto umieszczenie raportu: 
o w bibliotece, 
o na stronie internetowej szkoły (BIP) 

Zestawienie  przeprowadzonych badań: 
Narzędzie/
metoda 

Przedmiot badania Grupa badawcza Termin badania 

 Analiza 
dokumenta
cji  

Informacje dotyczące 
promowanych przez szkołę 
postaw i zachowań,  działania 
sprzyjające promowaniu 
postaw i zachowań 
pożądanych, w których 
uczestniczą uczniowie 

Nauczyciele:  
–  Statut Szkoły 
–  Program 
Wychowawczy Szkoły 
–  Szkolny Program 
Profilaktyki 
–  Wewnątrzszkolny 

styczeń 2013  
– marzec  2013 
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System Oceniania 
–  Plany pracy 
wychowawców klas 
 i godzin do dyspozycji 
wychowawców 
–  Dzienniki lekcyjne 
–  Karty imprez 
–  Strona internetowa 
szkoły 

Ankieta dla 
nauczycieli 

Realizacja, spójność i analiza 
działań wychowawczych, 
diagnoza potrzeb uczniów,  
wdrażanie wniosków  
z analizy działań i potrzeb 
uczniów, promowanie 
właściwych postaw  
i zachowań, przeciwdziałanie 
niewłaściwym postawom  
i działaniom 

Nauczyciele marzec 2013 

Ankieta dla 
uczniów 

Znajomość postaw  
i zachowań promowanych  
w szkolnych dokumentach, 
akceptacja tychże postaw; 
czy działania wychowawcze 
podejmowane w szkole są 
planowane i modyfikowane  
 zgodnie z potrzebami przy 
współudziale uczniów oraz 
poddawane są analizie 

Uczniowie  marzec 2013 

Ankieta dla 
rodziców  

Oczekiwania rodziców w 
stosunku do szkoły w 
zakresie postaw, działań 
wychowawczych, realizacji 
Programu Wychowawczego, 
przestrzegania WSO 

Rodzice  marzec 2013 

 
ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI  i KLASY I, II, II I GIMNAZJUM 
1.  Czy w Twojej klasie znajduje się Regulamin (kontrakt) klasowy? 
2. Czy uczniowie muszą stosować się do zasad Regulaminu?  
3.Czy na lekcjach były omawiane dokumenty szkolne, w których znajdują się zasady 
właściwego zachowania uczniów? Jeśli odpowiedziałeś TAK, podkreśl, które dokumenty były 
omawiane: 
o Statut Szkoły 
o Wewnątrzszkolny System Oceniania 
o Plan wychowawczy klasy  
o Program wychowawczy szkoły  
o Program profilaktyczny szkoły  
4. Czy przed wyjściem poza teren szkoły nauczyciele przypominają zasady właściwego 
zachowania (np. jak należy się ubrać, jak należy zachować się w miejscach publicznych)? 
5. Czy jeżeli uczeń zachowuje się niewłaściwie, nauczyciele reagują na złe zachowania?  
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6. Co może spotkać ucznia, który nie przestrzega szkolnych norm i źle się zachowuje? 
Podkreśl  odpowiedzi, z którymi się zgadzasz, albo dopisz swoje. 
o rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą 
o rozmowa dyscyplinująca pedagogiem 
o rozmowa dyscyplinująca z psychologiem 
o nagana ustna ze strony wychowawcy, pedagoga, psychologa 
o obniżenie oceny z zachowania na półrocze lub na koniec roku 
o wezwanie rodziców do szkoły, rozmowa w obecności rodziców 
o założenie zeszytu dyscyplinującego 
o kara w postaci braku nagrody: zakaz wyjścia do kina, do teatru, na basen, na wycieczki 

itp. 
o Inne……………………………………………………………………………………… 
7. Czy uczeń, który  przestrzega szkolnych norm i wzorowo  się zachowuje jest nagradzany?  
Podkreśl  odpowiedzi, z którymi się zgadzasz, albo dopisz swoje. 
8. Jakie formy nagrody stosuje się w szkole dla uczniów dobrze zachowujących się, 
reprezentujących szkołę  na zawodach i na różnych imprezach? 
Podkreśl  odpowiedzi, z którymi się zgadzasz, albo dopisz swoje. 
o Wyjścia do kina 
o Wyjazdy na atrakcyjne wycieczki 
o Wysoka ocena z zachowania 
o Pochwała ustna od wychowawczyni, pedagoga, psychologa 
o Nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego 
o Inne:………………………………………………………………………………………… 
9. W jakich imprezach, spotkaniach brałeś udział? Podkreśl wybrane przez siebie imprezy, 
dopisz swoje 
o koncert muzyki poważnej 
o apel  
o akademia 
o biesiada 
o Mikołaj 
o spotkanie świąteczne 
o lekcja w bibliotece 
o lekcja w muzeum 
o wyjście do kina 
o wyjście do teatru 
o wyjście na koncert 
o wyjazd na basen 
o wyjazd na zawody sportowe 
o inne……………………………………………………………………………………… 
10. Czy akceptujesz program wychowawczy realizowany w szkole?  
11. Czy na godzinach wychowawczych podejmowane są interesujące tematy? 
12. Czy program wychowawczy pomaga w mniej chętnym sięganiu po używki? 
13. Czy czujesz się traktowany(a) w równy sposób z innymi uczniami?  
14. Czy nauczyciele traktują Was sprawiedliwie? 
15. Czy wiesz jakich postaw i zachowań oczekuje się od Ciebie w szkole?  
16. Czy postawy promowane przez szkołę są zgodne z postawami, które Ty uważasz za 
ważne? 
17. Kiedy ostatnio w szkole brałaś(eś) udział w rozmowie na temat odpowiedniego 
 zachowania? 
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18.  Kiedy ostatnio w szkole brałaś(eś) udział w innych zajęciach związanych z  zachowaniem 
i relacjami z innymi ludźmi? 
19. Czy podczas lekcji lub na dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę zetknąłeś 
się z problematyką:  
o  przeciwdziałanie agresji  
o  wychowanie prozdrowotne i problematyka uzależnień  
o  wychowanie ekologiczne  
o  wychowanie prorodzinne  
o  edukacja regionalno – patriotyczna  
o  wychowanie przez uczestnictwo w kulturze i sztuce  
20. Czy uzyskane na zajęciach informacje lub określone działania mają wpływ na Twoją 
postawę i zachowanie? 
21. Czy uważasz, że w Twojej szkole uczniowie mają wpływ na to, jakie postawy są 
promowane w szkole? 
22. Do Kogo zwracasz się w trudnych sytuacjach? 
23. Czy zostałeś w szkole skrzywdzony? Jak? 
24. Gdzie dochodzi do nagannych zachowań uczniów najczęściej? (wybierz 3) 
o w szkole na lekcji  
o w szkole na przerwie  
o w szkolnej toalecie  
o na boisku szkolnym  
o na wycieczkach 

 
 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI 
1. Kto Twoim zadaniem zajmuje się w szkole kształtowaniem i uzyskiwaniem pożądanych 

postaw uczniów?   
o dyrektor, 
o wychowawcy,  
o nauczyciele przedmiotów,  
o pedagog,  
o psycholog,  
o pielęgniarka szkolna,  
o sprzątaczki, sekretarka,  
o woźny 
o inne osoby 

2. Jakie działania wychowawcze podejmowane są w szkole w celu kształtowania i uzyskania 
pożądanych postaw społecznych u uczniów?  

o tworzenie i realizacja Szkolnego Programu Wychowawczego  
o tworzenie i realizacja Szkolnego Programu Profilaktycznego 
o tworzenie i realizacja klasowego planu wychowawczego 
o rozmowy profilaktyczne z uczniami 
o rozmowy wychowawcze z uczniami 
o rozmowy dyscyplinujące z uczniami 
o indywidualny system nagród i kar stosowany w klasach 
o realizacja Programów Środowiskowych  
o organizacja imprez szkolnych 
o organizacja imprez międzyszkolnych 
o lekcje alternatywne w bibliotece, muzeum, teatrze 
o zajęcia pozalekcyjne (gotowanie, bowling, piłka nożna, basen, orgiami) 
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o wyjazdy na wycieczki krajoznawcze 
o wyjścia do kina 
o inne……………………………………………………………………………………. 

3.  Kiedy w szkole dokonuje się analizy działań wychowawczych dotyczących pożądanych 
postaw uczniów?  Zaznacz odpowiedzi krzyżykiem. Możesz dopisać własne propozycje. 
na bieżąco, w każdym dniu nauki szkolnej 

       na zespołach wychowawczych 
       na konferencjach sprawdzających realizację założeń zawartych w Planie Pracy Szkoły 
       na konferencjach podsumowujących pracę szkoły 
       inne:  ……………………………………………………………………………………  
4.   W jaki sposób Twoim zdaniem wnioski z analizy są wdrażane w celu usprawniania    

  działań wychowawczych  kształtujących pożądane postawy uczniów? Poprzez: 
o tworzenie i realizację  planów naprawczych  
o kontrakty z uczniami 
o założenie i prowadzenie prze ucznia zeszytu kontroli frekwencji i zachowania 
o rozmowy z rodzicami wskazujące właściwe sposoby postępowania z uczniem w domu  

i w szkole 
o systematyczne i konsekwentne postępowanie w stosunku do danego ucznia – według 

wcześniej ustalonych reguł 
o rozmowy z kuratorem 
o inne…………………………………………………………………………………… 

5. Kiedy ostatnio w Pana(i) szkole miała miejsce dyskusja na temat pożądanych postaw 
uczniów? 
o nigdy  
o dawniej niż rok temu  
o między 6, a 12 miesięcy temu  
o w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy  

6. W jaki sposób uczniowie uczestniczą we współtworzeniu i modyfikowaniu działań 
wychowawczych? 

7. Czy uczniowie uczestniczą w tworzeniu i zmianie działań wychowawczych? 
8. W jaki sposób dbają Państwo o utrzymanie spójności działań wychowawczych?  
9. Co się Państwu udaje, z czym mają Państwo trudności?  
Sukcesy: …………………………………………………………………………………….. 
Trudności: …………………………………………………………………………………… 
10. W jaki sposób przeprowadza się diagnozę wychowawczych potrzeb uczniów? 
11. Jakie potrzeby zostały określone w wyniku tej diagnozy?  
12. Jakie działania prowadzą Państwo w celu zaspokojenia potrzeb uczniów?  
13. Czy uczniowie podejmują się organizacji imprez? 
14. Czy tematyka godzin wychowawczych  jest atrakcyjna dla uczniów? 
15. Czy szkoła rozpoznaje problemy wychowawcze uczniów? 
16. Czy realizowanie programu wychowawczego przeciwdziała patologii i uzależnieniom? 
17. Czy uczniowie i rodzice akceptują treści programu wychowawczego? 
18. Gdzie dochodzi do nagannych zachowań uczniów najczęściej? (uczniowie mogli wybrać 

max. 3)  
o w szkole na lekcji  
o w szkole na przerwie  
o w szkolnej toalecie  
o na boisku szkolnym  
o na wycieczkach  

19. Czy na terenie szkoły spotkałeś/aś się z następującymi zachowaniami uczniów?  
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o palenie papierosów  
o picie alkoholu  
o zażywanie narkotyków  
o wymuszanie pieniędzy  

20. Jak najczęściej nauczyciele reagują w przypadku niewłaściwego zachowania uczniów?  
o rozmowa z wychowawcą  
o rozmowa w obecności dyrektora  
o wezwanie rodziców  
o poruszenie problemu na godzinie wychowawczej  
o stosowanie kar przewidzianych w Regulaminie Szkoły  

21. Jak nauczyciele promują właściwe zachowania uczniów?  
o chwalenie ucznia przed klasą  
o stawianie właściwej oceny z zachowania  
o chwalenie ucznia przed rodzicami  
o chwalenie ucznia na apelu  
o nagroda   

 
ANKIETA DLA RODZICÓW 

1. Czy to, w jaki sposób szkoła wychowuje uczniów odpowiada Państwa potrzebom?  
2. Czy Państwa zdaniem, nauczyciele traktują uczniów w równy sposób?  
3. Jakich zachowań oczekuje się od Państwa dzieci w szkole?  

o uczciwości,  
o zaangażowania w procesie edukacyjnym,  
o pracowitości, systematyczności,  
o tolerancji,  
o umiejętności współpracy w grupie,  
o kultury, dyscypliny,  
o aktywności, dobrych relacji z rówieśnikami,  
o samodzielności, wrażliwości na ludzką krzywdę, szacunku,  
o odpowiedzialności,  
o zgodnych z normami i zasadami,  
o udziału w zajęciach dodatkowych, konkursach,  
o bezpiecznego zachowania.  

4. Czy uważają Państwo, że one są dla nich ważne? 
5. Czy stosowany w szkole sposób oceniania zachowania odpowiada Państwa  

oczekiwaniom?  
6. Czy uważa Pan/Pani, że szczegółowe kryteria ocen z zachowania zawarte w 
       wewnątrzszkolnym systemie oceniania motywują uczniów do wysiłku w pracy 
       nad poprawą zachowania? 
7. Jakie środki zaradcze stosują nauczyciele w przypadku negatywnych zachowań uczniów? 

o rozmowa z wychowawcą  
o rozmowa w obecności dyrektora  
o wezwanie rodziców  
o poruszenie problemu na godzinie wychowawczej  
o stosowanie kar przewidzianych w Kodeksie Ucznia  
o inne: oceny niedostateczne i uwagi   

8. W jaki sposób nauczyciele promują właściwe zachowania uczniów?  
o chwalenie ucznia przed klasą  
o  stawianie właściwej oceny z zachowania  
o chwalenie ucznia przed rodzicami  
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o nagrody   
9. Gdzie najczęściej Państwa zdaniem dochodzi do nagannych zachowań uczniów?  

o w szkole na lekcji  
o w szkole na przerwie  
o w szkolnej toalecie  
o na boisku szkolnym  

10. Czy Państwa dziecko zostało w szkole skrzywdzone ? W jaki sposób?  
11. Czy Państwa dziecko na terenie szkoły było świadkiem:  

o palenia papierosów  
o picia alkoholu  
o inne: bijatyki, przezywanie, dokuczanie  

 
 
Katowice, 12. 06. 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


