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PRZEMIOT BADAŃ:  
Efektywny i skutecznie zorganizowany proces edukacyjny uwzględnia celowe 

wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w realizacji 

podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

CELE:  
 diagnozowanie potrzeb i możliwości uczniów do uczenia się matematyki, 

 wpływ stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na rozwój uczniów oraz na ich 

aktywność 

SPOSÓB BADANIA: 
 analiza wyników diagnozy oraz wyników sprawdzianów, 

 analiza narzędzi pomiaru dydaktycznego wykorzystywanych przez nauczycieli (analiza 

dokumentów) 

Podczas nauki w szkole na lekcjach przyrody, biologii i chemii stosowano różne formy 

sprawdzania wiedzy: odpowiedź ustną, kartkówki z trzech tematów, sprawdziany z całego działu 

zawsze poprzedzone lekcją podsumowującą dział. Do sprawdzania wiedzy uczniów służyły 

różnorodne rodzaje zadań: jednokrotnego wyboru, zadania na dobieranie, zadania z luką, prawda - 

fałsz, opisywanie schematów, itp. Do tworzenia testów wykorzystywano programy typu Word, 

wykorzystywano tworzone w programach graficznych schematy, rysunki. Podczas nauczania 

zdalnego tworzono krótkie zadania, kartkówki na portalu Wordwall: ćwiczenia na dobieranie, 

prawda - fałsz, połącz w pary, krzyżówki, itp. oraz testy zwykle jednokrotnego wyboru na 

Testportalu. Analiza wyników wszystkich form sprawdzania wiedzy uczniów pokazuje, że 

atrakcyjną dla uczniów formą sprawdzania wiedzy były ćwiczenia na portalu Wordwall najpewniej 

ze względu na innowacyjną i krótką formę. Uczniowie rozwiązując testy na papierze, zostawiają 

niektóre zadania nietknięte, zdarza się, że przyczyną jest nierozumienie treści polecenia. 

Rozwiązując ćwiczenia na portalu Wordwall, wszystkie zadania były rozwiązywane, choć 

oczywiście zdarzało się, że błędnie. Uczniowie traktowali tego typu ćwiczenia jako zabawę, 

zdarzało się, że prosili o większą liczbę takich ćwiczeń, zwłaszcza z chemii. Na Testportalu 

tworzono testy, które miały formę sprawdzianu z całego działu. Analiza wyników wskazuje bardzo 

zbliżone wyniki do tych pisanych na papierze. Wszystkie wyniki zawsze nauczyciel omawiał z 

uczniami podczas lekcji w szkole lub online, zwracając szczególną uwagę na materiał, który został 

przez uczniów opanowany oraz ten, nad którym uczniowie jeszcze muszą popracować i poćwiczyć.  

Pomiary dydaktyczne na lekcjach geografii wykonywane były zgodnie z zasadami 

oceniania, uwzględniając indywidualne potrzeby ucznia. Realizowane były w formie: kartkówek - 

bieżące postępy w nauce, sprawdziany – systematyzujące postępy w nauce i utrwalające 

wiadomości z podstawy programowej, zadania /projekty, doświadczenia/- długoterminowe 

pozwalające wykorzystać wiedzę w praktyce. W pierwszym półroczu pomiar miał charakter 

osobowy i indywidualny. Prace pisane w szkole z krótkim terminem motywowały ucznia do 

zapamiętywania i utrwalania podstawowej wiedzy geograficznej. Oceny dotyczyły indywidualnych 

zdolności ucznia i jego wiedzy. W drugim półroczu tj. od marca pomiar dydaktyczny miał w 

większości charakter zdalny. Niestety przy takim pomiarze uczniowie mogli korzystać z tekstu, 

zdjęć, map itp. / bez wiedzy nauczyciela/ dlatego uzyskiwane wyniki są o stopień wyższe. 

Powodem jest brak samodzielności u niektórych uczniów, korzystanie z dostępnych źródeł 

podpowiedzi, dłuższego czasu rozwiązywalności niektórych zadań, ćwiczeń. Uważam że poziom 

wiadomości, który uczeń powinien zapamiętać jest niższy niż ocena, którą mógł zdobyć przy takiej 

formie nauki.  

Jako narzędzia pomiaru dydaktycznego na lekcjach biologii w pierwszym półroczu 

stosowano przede wszystkim sprawdziany, które obejmowały cały dział lub kartkówki obejmujące 

zakres materiału z 3 tematów.  Prace pisemne były omawiane i analizowane przez nauczyciela – 



uczniowie mieli wgląd do swoich prac, mogli także je poprawiać w wyznaczonym przez 

nauczyciela terminie. W drugim półroczu sprawdziany i kartkówki odbywały się online ze względu 

na naukę zdalną. Przygotowano je w portalach Testportal oraz Wordwall. Uczniowie chętniej 

wykonywali zadania zamknięte, natomiast zadania otwarte czasami pozostawiali bez odpowiedzi. 

W pracach pisemnych, także tych tworzonych online, często wykorzystywano schematy, wykresy, 

ilustracje, co wpływało na poprawność wykonania zadania.  

Pomiary dydaktyczne na lekcjach matematyki wykonywane były zgodnie z zasadami 

oceniania, uwzględniając indywidualne potrzeby ucznia (wydłużony czas pracy, dostosowanie 

wymagań ). Realizowane były w formie: kartkówek - bieżące postępy w nauce, prac klasowych – 

systematyzujące postępy w nauce i utrwalające wiadomości z podstawy programowej, dwie prace 

diagnozujące w pierwszym półroczu (Sesja z plusem), zadania rozwiązywane w zeszytach ćwiczeń 

(kl. 4-6), zadania domowe. W pierwszym semestrze pomiar był bardziej indywidualny i 

sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia. Prace pisane w szkole motywowały ucznia do 

zapamiętywania i utrwalania podstawowej wiedzy, sprawdzały umiejętności, które uczeń posiadał. 

Oceny dotyczyły indywidualnych zdolności ucznia i jego wiedzy. W drugim półroczu, tj. od marca 

pomiar dydaktyczny miał w większości charakter zdalny. Część prac uczniowie pisali na 

Testportalu. Niestety przy takim pomiarze uczniowie mogli korzystać z wielu pomocy (bez wiedzy 

i zgody nauczyciela), dlatego uzyskiwane wyniki są często wyższe i pozostawiają wątpliwości 

nad faktycznymi umiejętnościami uczniów. Powodem jest brak samodzielności u niektórych 

uczniów, korzystanie z dostępnych źródeł podpowiedzi, dłuższego czasu rozwiązywalności 

niektórych zadań, ćwiczeń. Uczniowie w wielu przypadkach uczniowie pokazali jednak, że potrafią 

korzystać z dostępnych źródeł informacji, że technologia cyfrowa jest obecna w ich życiu 

na co dzień. Dla nauczycieli były to również cenne, chociaż momentami trudne doświadczenia. 

Poszukiwali nowych metod i narzędzi do sprawdzania wiedzy, jak również do przedstawiania jej 

uczniom w różnej formie. 

WNIOSKI: 
 Wyniki osiągnięte przez uczniów na koniec roku 2019/2020 nie do końca odzwierciedlają 

poziom wiadomości i umiejętności, a raczej umiejętność korzystania z informacji. 

 Uczniowie chętniej podejmowali rozwiązywanie zadań w testach on-line niż w wersjach 

papierowych. 

 Uczniowie pokazali, że w większości przypadków technologia cyfrowa jest obecna w ich życiu 

i sprawnie się posługują jej narzędziami. 

 Uczniowie nie mieli „równych szans”- stan techniczny sprzętu, warunki domowe, dostęp 

do Internetu. 

 

PRZEMIOT BADAŃ:  
Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne (zgodny z kierunkami 

polityki oświatowej państwa). 

CELE:  
 szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne (w tym mające na celu eliminowanie 

zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań), które są dostosowane do potrzeb uczniów 

i środowiska, 

 nauczyciele oceniają skuteczność, działania wychowawcze i profilaktyczne, które w razie 

potrzeby są modyfikowane, 

 działania szkoły zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między 

wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu, 

 zasady zachowania i wzajemnych relacji w szkole lub placówce są ustalone i przestrzegane 

przez uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców 

 

SPOSÓB BADANIA: 
 monitorowanie realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych, w tym profilaktyki 

uzależnień, 



 analiza skuteczności realizowanych działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb uczniów (ankieta dla ucznia, analiza dokumentów, wywiad, obserwacja). 

 
Wyniki i analiza ankiet 
 

1. Czy znasz zasady właściwego zachowania się w szkole? 

TAK- 115 (100%) NIE - 0 (0%) 

100% uczniów wie, jakie są zasady właściwego zachowania na terenie placówki.  

2. Czy przestrzegasz tych zasad? 

ZAWSZE - 68 (59%) CZASAMI- 47 (41%) NIGDY - 0 (0%) 

Wyniki świadczą o tym, że wychowankowie w zdecydowanej większości stosują się do 

zasad właściwego zachowania obowiązujących w placówce. 

3. Czy w placówce czujesz się bezpiecznie? 

TAK- 104 (90%) NIE - 11 (10%) 

Zdecydowana większość wychowanków czuje się bezpiecznie w placówce. Należy 

przeanalizować przyczyny braku poczucia bezpieczeństwa we wspomnianej mniejszości, 

co zostanie podjęte w dalszej części raportu. 

4. Czy byłeś świadkiem zdarzenia, że ktoś na terenie szkoły: 

(istniała możliwość udzielenia kilku odpowiedzi) 

a) obrażał innych – 78 (68%) 

b) używał przemocy fizycznej - 44 (38%) 

c) szantażował – 20 (17%) 

d) wymuszał pieniądze – 5 (4%) 

e) ukradł – 14 (12%) 

f) rozpowszechniał plotki – 68 (59%) 

g) nie było takich sytuacji – 21 (18%) 

92% uczniów było świadkami zachowań niepożądanych. 73% dotyczyły przejawów 

zachowań werbalnych. Przemoc fizyczna  występuje na terenie placówki w 19%, a kradzieże 

stanowią 6%. 

5. Czy w szkole są podejmowane starania, aby wyeliminować takie zachowania? 

TAK - 74 (64%) NIE – 5 (5%) NIE WIEM – 36 (31%) 

31% wychowanków nie wie, czy w placówce podejmowane są starania, aby wyeliminować 

zachowania niepożądane, 64% twierdzi, że tak, marginalna część (5%) 

odpowiedziała negatywnie. Być może wychowankowie, nie wiedzą, jakie działania 

są podejmowane albo jaka jest ich definicja. 

6. Czy podejmowane starania przynoszą efekt? 

TAK - 34 (30%) NIE – 18 (15%) NIE WIEM – 63 (55%) 

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. 

7. Czy znasz swoje prawa i obowiązki - jako ucznia? 

TAK - 113 (98%) NIE – 2 (2%) 

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. 

8. Czy przestrzegasz norm zachowania obowiązujących w placówce? 

TAK - 111 (97%) NIE – 4 (3%) 

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. 

9. W jaki sposób poznała/eś swoje prawa i obowiązki? Kto poinformował Cię o nich? 

a) nauczyciel – 110 odpowiedzi 

b) kolega – 6 odpowiedzi 

c) dyrektor – 28 odpowiedzi 

d) obsługa (personel) – 1 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 dyrektor, następnie koledzy i na końcu obsługa (personel). 

 
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 

nasiliło się występowanie zachowań niepożądanych: 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.: spotkanie z policjantami, lekcje 

profilaktyczne na temat: pożądanych postaw, umiejętności społecznych, udział uczniów w wielu 

konkursach, lekcjach i warsztatach. Wszystkie te i inne działania, mające na celu wzmacnianie 

właściwych zachowań, eliminowanie zagrożeń w naszej szkole, są modyfikowane w miarę potrzeb. 

 
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, 

dziennik elektroniczny, 

 organizowanie próbnej ewakuacji, 

 coroczna diagnoza środowiska szkolnego w kwestii sytuacji wychowawczej, bytowej 

i edukacyjnej, 

 poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych,  

 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 Wolontariatu i Samorządu Szkolnego, 

 współpraca z Policją oraz Interdyscyplinarnym Zespołem ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie, współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

 

WNIOSKI: 

 Wychowankowie i pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 2  w Dobczycach 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 zdarzają się przypadki naruszania obowiązujących powszechnie norm. Jednocześnie 

sami wychowankowie dostrzegają potrzebę przestrzegania tych norm i podniesienia stopnia 

kultury osobistej swoich kolegów i koleżanek. 

 W szkole nierespektowanie norm społecznych przez uczniów spotyka się ze zdecydowaną 

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. 

 

PRZEMIOT BADAŃ:  
Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 

 

CELE:  
 w szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się 

oraz sytuację społeczną każde-go ucznia, 

 szkoła prowadzi indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do potrzeb uczniów, 

 szkoła pomaga przezwyciężyć trudności ucznia wynikające z jego sytuacji społecznej, 

 prowadzone zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego 

wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne 

dla uczniów z niepełnosprawnością są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. 

 

SPOSÓB BADANIA: 
 ankieta dla uczniów, 

 ankieta dla rodziców, 

 ankieta dla nauczycieli, 

 analiza dokumentów 

Przygotowane ankiety zostały wysłane drogą elektroniczną do rodziców, uczniów 

i nauczycieli klas edukacji wczesnoszkolnej. 

Ankieta dla nauczycieli  
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ANKIETA DLA RODZICÓW 

 

 



 

 
 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
WNIOSKI: 

RODZICE 
Większość rodziców uczniów uważa, że szkoła interesuje się i rozmawia o możliwościach 

i potrzebach indywidualnych ucznia. Ponadto szkoła dysponuje ofertą zajęć dla uczniów 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Grupa rodziców uważa, że nauczyciele rozmawiają z nimi 

o możliwościach i potrzebach ich dzieci, co również wpływa korzystnie na współpracę nauczycieli 

z rodzicami. Zdecydowana większość rodziców uważa, że ich dziecko jest szanowane w szkole, 

traktowane dobrze i sprawiedliwie. Według rodziców dzieci chętnie uczęszczają do szkoły. Rodzice 

są zadowoleni z ofert zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły. Według rodziców 

nie ma w szkole przejawów dyskryminacji. Większość rodziców oceniła dobrze lub bardzo dobrze 

podejmowane w szkole działania wpływające na rozwój dzieci. 

UCZNIOWIE 
Uczniowie klas młodszych uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne organizowane na terenie szkoły 

ze względu na to, że są ciekawe i interesujące oraz pozwalają na rozwijanie ich zainteresowań. 

Wśród nich największych zainteresowaniem cieszą się zajęcia sportowe, kółka zainteresowań i 

zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze. Większość uczniów uważa, że w szkole zwraca się uwagę na 

ich indywidualne potrzeby i zainteresowania. W przypadku problemów większość uczniów szuka 



pomocy u wychowawcy. Większość ankietowanych uczniów uważa także, że otrzymuje wsparcie 

od nauczycieli – jeżeli jest potrzebne.  

NAUCZYCIEL 
Nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia, a także 

rozpoznają sytuację społeczną ucznia. Chętnie współpracują z Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną, Pedagogiem Szkolnym i Psychologiem. Nauczyciele wspierają uczniów oraz 

rodziców w sytuacjach trudnych, rozmawiają o możliwościach i potrzebach pociech, a także 

podejmują działania mające na celu eliminowanie przejawów zachowań dyskryminujących 

uczniów. 

 

PRZEMIOT BADAŃ:  
Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego opracowanego w oparciu 

o diagnozę potrzeb i problemów wychowawczych oraz diagnozę czynników 

chroniących i czynników związanych z ryzykiem ich wystąpienia. 

 

CELE:  
 program uwzględnienia problematykę zagrożeń związanych uzależnieniem (np. narkomanią), 

cyberprzemocą oraz innymi zagrożeniami cywilizacyjnymi, 

 przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów 

 
SPOSÓB BADANIA: 
- ankieta dla uczniów klas VI - VIII, 

‒ ankieta dla rodziców uczniów klas VI - VIII, 

‒ ankieta dla nauczycieli, 

‒ analiza dokumentów, 

(ankiety anonimowe w formie on-line, link do ankiet przesłany został to każdej grupy badawczej 

poprzez dziennik elektroniczny). 
 

Wyniki ankiet skierowanych do nauczycieli  
 

Wysłano 49 ankiet. Odczytano 47. Wypełnionych 41. 

 

Nauczyciele
 

 



  

 

 

                                                                                                                     Wartość % Liczba 

Spotkania i warsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistów              95,1 % 39 

Profilaktyczne spektakle teatralne                                                                      43,9 %   18 

Zajęcia profilaktyczne w szkole poza godzinami                                                34,1 %                                          14 

Kółka zainteresowań                                                                                           26,8 % 11 

Wolontariat/Klub Ośmiu                                                                                  48,8 % 20 

Akcje charytatywne                                                                                             43,9 %   18 

Festyny i inne imprezy, dyskoteki                                                                      14,6 % 6 

Zajęcia sportowe/SKS/klasy sportowe                                                                26,8 %          11 

Spotkania z ciekawymi osobami                                                                         43,9 %              18 

Coroczny Szkolny Dzień Profilaktyki                                                                 63,4 % 26 

Konkursy o tematyce profilaktycznej i zdrowotnej                                             39 % 16 

Działania wychowawców i nauczycieli                                                               65,9 % 27 

Szkolenia dla nauczycieli                                                                                     39 % 16 

Warsztaty dla rodziców prowadzone przez specjalistów                                    43, 9 % 18 

Monitoring                                                                                                           46,3 % 19 

Wycieczki szkolne                                                                                               24,4 % 10 

Rozmowy z pedagogiem szkolnym/psychologiem                                              56,1 % 23 

 



 
 

 

Analiza wyników ankiety dla nauczycieli. 
Z przeprowadzonej ankiety wśród nauczycieli wynika, iż zdecydowana większość uważa 

działania podejmowane w szkole w ramach profilaktyki uzależnień za bardzo dobre (80%) 33osóby 

i dobre (20 %). Do najskuteczniejszych działań podejmowanych w szkole, przynoszących korzyści, 

nauczyciele zaliczyli:   

1. spotkania i warsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistów (90%); 

2. działania wychowawców i nauczycieli (66%); 

3. coroczny Szkolny Dzień Profilaktyki (63 %);  

4. rozmowy z pedagogiem szkolnym i psychologiem  (56%); 

6. Wolontariat/Klub Ośmiu (49 %);  

7. monitoring (46 %).  

Pozostałe wyniki przedstawiono w powyższej tabeli. 

 98 % ankietowanych nauczycieli uważa, że działania szkoły są rozległe i wystarczające, 

jeżeli chodzi o profilaktykę uzależnień, a 2% uznało, iż wymagana jest pedagogizacja rodziców 

prowadzona przez specjalistów i podała to stwierdzenie jako własną sugestię. 

 

Wyniki ankiet skierowanych do rodziców. 
Wysłano 153 ankiety. Odczytano 53. Wypełnionych 38. 



 

 
 

                                                                                                       Wartość % Liczba 

Spotkania i warsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistów                71 % 21 

Profilaktyczne spektakle teatralne                                                                       28,9 %   11 

Zajęcia profilaktyczne w szkole poza godzinami lekcyjnymi                            18, 4%                                          4 

Kółka zainteresowań                                                                                           26,3 % 10 

Wolontariat/Klub Ośmiu                                                                                  44,7 % 17 

Akcje charytatywne                                                                                            39,5 %   15 

Festyny i inne imprezy, dyskoteki                                                                       21,1 % 8 



                                                                                                       Wartość % Liczba 

Zajęcia sportowe/SKS/klasy sportowe                                                                26,3 %          10 

Spotkania z ciekawymi osobami                                                                          57,9 %              22 

Coroczny Szkolny Dzień Profilaktyki                                                                 31,6 % 12 

Konkursy o tematyce profilaktycznej i zdrowotnej                                             18,4 % 7 

Działania wychowawców i nauczycieli                                                               65,8 % 25 

Szkolenia dla nauczycieli                                                                                    13,2 % 5 

Warsztaty dla rodziców prowadzone przez specjalistów                                    38,8 % 14 

Monitoring                                                                                                          36, 8 % 14 

Wycieczki szkolne                                                                                                23,7 % 9 

Rozmowy z pedagogiem szkolnym/psychologiem                                               36,8% 14 

Analiza wyników ankiety skierowanej do rodziców. 
Z przeprowadzonej ankiety wśród rodziców wynika, iż zdecydowana większość uważa, 

że Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny uwzględnia problematykę zagrożeń 

związanych z uzależnieniami, cyberprzemocą i innymi zagrożeniami cywilizacyjnymi (76 % 29 

osób), 11% ( 4 osoby) uznało, że program tego nie uwzględnia, natomiast 13 % badanych (5 osób) 

rodziców stwierdziło, że nie wie. Ankietowani rodzice uznali, że działania szkoły w tym zakresie, 

które przynoszą największe rezultaty to: 

1. spotkania i warsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistów (71%); 

2. działania wychowawców i nauczycieli (66%); 

3. spotkania z ciekawymi osobami (58 %); 

4. Wolontariat/Klub Ośmiu (45%); 

5. warsztaty dla rodziców prowadzone przez specjalistów (39%). 

Pozostałe wyniki przedstawiono w powyższej tabeli. 

  Zdecydowana większość ankietowanych rodziców - 79 % uważa, że działania szkoły są 

rozległe i wystarczające, jeżeli chodzi o profilaktykę uzależnień. Pojawiły się także indywidualne 

sugestie rodziców w tym temacie tj.: 

1. dużo zajęć sportowych, muzycznych i manualnych 2,5% (1); 

2. organizowanie więcej spotkań ze specjalistami 5% (2); 

3. więcej rozmawiać z dziećmi 2,5% (1); 

4. temat agresji i przemocy nie jest poruszany na lekcjach, więcej lekcji o tej tematyce 5% (2); 

5. spotkanie z osobami, które doświadczyły uzależnienia 2,5 % (1) 

 

Wyniki ankiet skierowanych do uczniów 



Wysłano 98 ankiet. 

Odczytano 55. 

Przesłano 31. 

 
 

 
 

                                                                                                       Wartość % Liczba 

Spotkania i warsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistów              41,9% 13 

Profilaktyczne spektakle teatralne                                                                      45,2 %   14 

Godziny wychowawcze o tematyce przemocy                                                     22,6%                                          7 

Filmy profilaktyczne                                                                                              9,7% 3 

Wolontariat/Klub Ośmiu                                                                                  51,6 % 16 

Akcje charytatywne                                                                                              41,9%   13 

Rozmowy z kolegami                                                                                           41,9% 13 



                                                                                                       Wartość % Liczba 

Zajęcia sportowe/SKS/klasy sportowe                                                                48,4 %          15 

Coroczny Szkolny Dzień Profilaktyki                                                                   9,7 % 3 

Konkursy o tematyce profilaktycznej i zdrowotnej                                              6,5% 2 

Indywidualne rozmowy z wychowawcą/nauczycielem                                        29 % 9 

Koła zainteresowań/zajęcia pozalekcyjne                                                            35,5% 11 

Rozmowy z pedagogiem szkolnym/psychologiem                                              9,7%% 3 

 

 
 
 

 
Analiza wyników skierowanych do uczniów. 

Ankietowani uczniowie w 72% (23) stwierdzili, że chętnie uczestniczą w zajęciach 

profilaktyczno-wychowawczych organizowanych w szkole, natomiast niechętnie w tych 

działaniach uczestniczy 26% (8). Najbardziej skutecznymi i interesującymi działaniami 

profilaktyczno-wychowawczymi w szkole wg uczniów są: 

1. Wolontariat/Klub Osmiu (52%); 

2. zajęcia sportowe/SKS/klasy sportowe ( 48%); 

3. profilaktyczne spektakle teatralne (45%); 

4. spotkania i warsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistów (42%); 

5. rozmowy z kolegami (42%); 

6. akcje charytatywne (42%). 

Propozycje i sugestie uczniów to: 

1. zawody ( 1 osoba); 

2. żadne (1 osoba). 

Pozostałe wyniki przedstawiono w powyższej tabeli. 



Na trzecie pytanie ankietowe, postawione uczniom, co należy zrobić w szkole/w klasie, 

aby uczniowie nie stosowali agresji, przemocy, cyberprzemocy oraz pozostałych używek - 72% 

uczniów odpowiedziało, że nie ma pomysłu lub nie ma propozycji, natomiast pojawiły się 

indywidualne spostrzeżenia i sugestie uczniów tj. (słowa zacytowane z ankiet): 

1. być miłym dla innych, koledzy lub koleżanki pomogą ci zerwać z nałogiem (1); 

2. spotkanie z osobami, które przeszły taki problem i mają dośiadczenie w tym temacie (1); 

3. uważam, że powinno się bardziej utożsamać z uczniami, wejść w ich środowisko i próbować 

zrozumieć problem po naszemu, często metody nauczycieli są bardzo i to bardzo oderwane od 

rzeczywistości, powinni oni bardziej wgłębić się w dany problem i postawić się na miejscu 

ucznia(1); 

4. rozmawiać -  nie karać (1); 

5. nikt nie ma na to wpływu czy oni będą stosować używki, czy już stosują, bo się nie przejmują 

(1); 

6. po prostu uświadomienie im, jakie to przynosi szkody na jakichś bliskich nam przypadkach, 

typu, co spotkało naszych rówieśników stosującyh takie używki, coś co po prostu nimi 

wstrząśnie, a nie mówienie, że to jest złe, bo do osoby, która jest uzależniona to nie dotrze, 

sama znam osoby, które do szkoły potrafiły przenieść alkohol w butelce po pepsi, nikt niczego 

nie zauważył, a ta dziewczyna piła tak po prostu alkohol w szatni od wf… moim zdaniem 

niech powie nam o tych używkach ktoś, kto sam kiedyś wpadł w nałogi i niech opowie jak 

ciężko się z tego wyplątać it.; 

7. rozmowy z bliskimi(1); 

8. przeszukanie plecaków przez wybranego do tego nauczyciela lub nauczycieli (1). 

(Każda pojedyncza odpowiedź stanowi 3,2% ogólnych odpowiedzi.) 

Zdecydowana większość ankietowanych uczniów stwierdziła, iż dziłania szkoły w tym 

temacie są dla nich atrakcyjne i ciekawe (80,6% - 25 uczniów), natomiast 19,4%  (6 uczniów) 

uważa, że te działania są nieeciekawe i nieatrakcyjne. 

 

WNIOSKI: 
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczy w opinii nauczycieli, rodziców i uczniów 

uwgzlędnia problematykę zagrożeń związanych z uzależnieniem (np. narkomanią), cyberprzemocą 

oraz innymi zagrożeniami cywilizacyjnymi, przeciwdziałanie używaniu substancji 

psychoaktywnych przez uczniów. Działania Szkoły i nauczycieli zostały w większości 

zaopiniowane pozytywnie, a uczniowie uważają, że zajęcia wychowawczo-profilaktyczne 

organizowane w szkole są ciekawe i chętnie w nich uczestniczą. Organizując przedsięwzięcia 

wychowawczo-profilaktyczne, należy uwzglednic wyniki z ewaluacji oraz propozycje uczniów i ich 

ogólną opinię. Należy zwrócić szczególną uwagę na punkt 6 i 8 w indywidualnych sugestiach 

uczniów i zainteresować się tym problemem. W dalszym ciągu organizować dotychczasowe 

działania profilaktyczno-wychowawcze proponowane przez szkołę i nauczycieli, a także zachęcać 

uczniów do aktywnego uczestnictwa. Zapraszać specjalistów do współpracy i organizować więcej 

indywidualnych warsztatów dla uczniów oraz rodziców. Prowadzić więcej zajęć i warsztatów o 

tematyce przemocy (psychicznej, fizycznej i cyberprzemocy). 

 

WNIOSKI Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 
Wnioski z ewaluacji wewnętrznej Sposób realizacji Czas realizacji Odpowiedzialni 

Podejmowanie działań 

mających na celu 

przypominanie uczniom norm, 

zasad życia społecznego, 

promowanie zachowań 

społecznych. 

- lekcje wychowawcze, 

- zajęcia otwarte 

wychowawczo-

profilaktyczne, 

- zajęcia integracyjne, 

na bieżąco - pedagog szkolny, 

- pedagodzy specjalni, 

- wszyscy nauczyciele 

Dostosowanie oferty zajęć 

pozalekcyjnych do oczekiwań 

uczniów.  

 

- przeprowadzenie 

ankiety wśród uczniów, 

- uwzględnienie 

propozycji uczniów 

przy planowaniu zajęć 

pozalekcyjnych, 

wrzesień - wychowawcy klas 



Wspieranie i motywowanie 

uczniów w procesie uczenia się 

poprzez doskonalenie 

i poszerzanie stosowanych 

metod nauczania, 

wykorzystywanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnej. 

- doskonalenie 

zawodowe, 

- dzielenie się wiedzą, 

doświadczeniem 

podczas spotkań 

zespołów 

przedmiotowych, 

na bieżąco - wszyscy nauczyciele 

Uwzglednienie propozycji 

uczniów i rodziców 

przy organizacji przedsięwzięć 

wychowawczo-

profilaktycznych. 

- przeprowadzenie 

ankiety wśród uczniów 

i rodziców, 

 - uwzględnienie 

propozycji uczniów 

i rodziców 

przy planowaniu zajęć 

wychowawczo-

profilaktycznych, 

wrzesień - pedagog szkolny, 

- wychowawcy 

 


