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SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W USTRONIU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Elementy ewaluacji Terminy Osoby odpowiedzialne

• powołanie zespołu diagnozującego Wrzesień 2017 Dyr. Roman Langhammer

• zdefiniowanie wskaźników ewaluacji;

• określenie odbiorców ewaluacji i sposobów wykorzystania wyników;

• sformułowanie pytań kluczowych (problemy badawcze);

• określenie grupy badanych;

• dobór metod badawczych;

Październik 2017 Ireneusz Bosak

• przygotowanie narzędzi badawczych:

a) kwestionariusz ankiety dla rodziców uczniów klas 3a, 4a, 6b, („Realizacja

funkcji wychowawczo – profilaktycznej szkoły w świetle wdrożenia

Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły.”)

b) kwestionariusz ankiety dla uczniów klas 4b, 6a, 7 („Realizacja funkcji

wychowawczo – profilaktycznej szkoły w świetle wdrożenia Programu

Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły.”)

c) kwestionariusz ankiety dla nauczycieli  („Realizacja funkcji wychowawczo –

profilaktycznej szkoły w świetle wdrożenia Programu Wychowawczo –

Profilaktycznego Szkoły.”)

Listopad – grudzień 2017

Anna Dawid, Edyta Garncarz, Lucyna

Raszka

• przeprowadzenie ankiety z uczniami.

• przeprowadzenie ankiety z rodzicami uczniów;

Luty 2018

Marzec 2018

zespół d.s. ewaluacji

zespół d.s. ewaluacji

• analiza jakościowa i ilościowa zebranych danych; Marzec – kwiecień 2018 zespół d.s. ewaluacji

• przedstawienie raportu dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej; Maj 2018 Ireneusz Bosak

• sformułowanie wniosków do dalszej pracy; Maj 2018 Rada Pedagogiczna



Obszar ewaluacji:

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej statutowej

działalności szkoły.

Cel ewaluacji:
1. Sprawdzenie, czy w szkole prowadzone są odpowiednie działania pod kątem

wychowawczym oraz profilaktycznym w związku z wdrożeniem nowego Programu

Wychowawczo - Profilaktycznego.

Przedmiot ewaluacji:

1. Realizacja funkcji wychowawczo – profilaktycznej szkoły w świetle wdrożenia

Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły.

Wskaźniki:

1. Nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia.

2. Szkoła rozpoznaje wartości jakie są przekazywane uczniom przez rodziców i

nauczycieli.

3. Szkoła rozpoznaje wartości życiowe istotne dla uczniów.

4. Nauczyciele wartości zawarte w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły.

Pytania kluczowe:

1. Jakimi wartościami kieruje się uczeń?

2. Czy szkoła i nauczyciele zapoznali uczniów i rodziców z Programem Wychowawczo -

Profilaktycznym?

3. Czy działania podejmowane przez szkołę w celu wdrożenia nowego Programu

Wychowawczo – Profilaktycznego są wystarczające?

4. Czy uczniowie rozmawiają z rodzicami, nauczycielami o swoich problemach?

5. Czy tematy podejmowane podczas godziny z wychowawcą są interesujące i kształcące

dla uczniów?

6. Czy nauczyciele przekazują uczniom, a rodzice swoim dzieciom wartości niezbędne w

dorosłości?

Sposoby wykorzystania wyników:

1. Ocena pracy szkoły i jej poprawa.

2. Ocena postępów wdrażania Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

3. Polepszenie współpracy szkoły z uczniami oraz rodzicami uczniów w kierunku

wychowawczo - profilaktycznym.



Odbiorcy ewaluacji:

1. Nauczyciele – wychowawcy klas.

2. Dyrektor szkoły.

3. Organy nadzorujące pracę szkoły.

4. Rodzice uczniów i uczniowie.

Grupy badawcze:

1. Uczniowie klas 4b, 6a, 7 Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu.

2. Rodzice uczniów klas 3a, 4a, 6b.

3. Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu.

Narzędzia pomiarowe i metody badawcze:

1. Ankiety

2. Analiza dokumentów:

− Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły.

− Plany pracy wychowawców klas.

- Plan szkoleń, warsztatów dla rodziców, uczniów oraz rady pedagogicznej.



I. Realizacja funkcji wychowawczo – profilaktycznej szkoły w świetle wdrożenia

Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły – ankieta dla rodziców uczniów

klas IIIa, IVa, VIb.

1.1 Wstęp

Celem tegorocznej ewaluacji w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu

jest sprawdzenie, czy w szkole prowadzone są odpowiednie działania pod kątem

wychowawczym i profilaktycznym w związku z wdrożeniem nowego Programu

Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły.

W związku z ewaluacją wewnętrzną w szkole, w miesiącu lutym br. odbyło się badanie

ankietowe nauczycieli, rodziców dzieci oraz dzieci z klas IIIa, IVa, IVb, Via, VIb i VII. W

badaniu udział wzięło 40 rodziców, 58 uczniów i 24 nauczycieli. Udzielono odpowiedzi na

kilka pytań, które dotyczyły tego:

- jakie wartości są najważniejsze,

- jakie umiejętności i wartości powinno nabyć dziecko w szkole,

- czy rodzice zostali zapoznani z programem wychowawczo – profilaktycznym oraz czy

zostali zaznajomieni z tematyką lekcji z wychowawcą,

- czy rodzice znają prawa i obowiązki swoich dzieci na terenie szkoły,

- w jaki sposób w szkole usprawiedliwia się nieobecności,

- czy rodzice zostali zaznajomieni z pozostałymi dokumentami regulującymi pracę

szkoły,

- czy Program Wychowawczo – Profilaktyczny jest realizowany w naszej szkole.

W wyniku przeprowadzonego badania udało się znaleźć odpowiedzi na zadane

pytania, a dzięki temu sformułować wnioski do dalszej pracy.



1.2 Analiza jakościowa i ilościowa.
W pierwszym pytaniu rodzice mieli udzielić odpowiedzi na pytanie, jakie wartości

uznają za najważniejsze. Czterdziestu ankietowanych wskazało prawdę, co stanowi 100%

ankietowanych, 19 badanych wskazało tolerancję (47,5 %), 5 rodziców zaznaczyło odwagę

(12,5%), 27 wskazało miłość (67,5%), 20 wskazało wiarę (50,0%), 12 rodziców zaznaczyło

wytrwałość (30,0%), 10 wskazało szczęście (25,0%) 19 zaznaczyło przyjaźń (47,5 %), 12

rodziców wskazało dobro (30,0%), 7 badanych wskazało lojalność (17,5%), zdrowie

zaznaczyło 29 rodziców (72,5%), powodzenie materialne nie zostało wskazane przez żadnego

ankietowanego (0%). Odpowiedzi na to pytanie zobrazowano wykresem:

W drugim pytaniu zapytano respondentów, jakie umiejętności ich zdaniem są

najważniejsze dla ich dziecka w jego dalszej nauce i pracy. Czterdziestu rodziców

odpowiedziało, że najważniejszą umiejętnością jest przyjmowanie odpowiedzialności za

swoje postępowanie (100%), 29 zauważa, że jest to umiejętność rozwijania własnych

zainteresowań  i uzdolnień (72,5%), 22 rodziców wskazało na umiejętność sprawnego

posługiwania się językiem obcym (55,0%), 13 ankietowanych uważa, że ważna jest

umiejętność rozwiązywania konfliktów w sposób negocjacyjny (32,5%), 10 rodziców

zaznaczyło umiejętność twórczego rozwiązywania problemów (25,0%), na umiejętność

poprawnego posługiwania się językiem polskim wskazało 9 respondentów (22,5%), dla 8



ankietowanych ważna jest umiejętność przyjmowania odpowiedzialności za swoją dalszą

naukę (20,0%),  3 ankietowanych wskazało na umiejętność działania i funkcjonowania  na

bazie obowiązujących  norm (7,5%). Poniżej wykres obrazujący  zebrane odpowiedzi,

W trzecim pytaniu poproszono respondentów o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy

zostali zapoznani z programem Wychowawczo-Profilaktycznym. 32 ankietowanych

odpowiedziało twierdząco co stanowi 80,0% ogółu badanych zaś 8 rodziców odpowiedziało

przecząco, co stanowi 20,0% badanych. Poniższy wykres ilustruje zebrane odpowiedzi:



Następnie zapytano badanych czy podczas zebrania z rodziców zostały im

przedstawione zagadnienia poruszane na godzinie wychowawczej. Twierdząco odpowiedziały

32 osoby, co stanowi 80,0% ogółu badanych. Negatywnej odpowiedzi udzieliło 8

ankietowanych, co daje 20,0%. Wyniki przedstawia poniższy wykres:

W piątym pytaniu zapytano badanych czy podczas zebrania rodziców zostały im

przedstawione prawa i obowiązki ucznia. Twierdząco odpowiedziało 37 osób, co stanowi

92,5% ogółu badanych. Negatywnej odpowiedzi udzieliło 3 ankietowanych, co daje 7,5%.

Poniższy wykres obrazuje zebrane odpowiedzi:

Następnie zapytano badanych czy znają zasady usprawiedliwiania nieobecności

dziecka w szkole. Twierdząco odpowiedziało 40 osób, co stanowi 100% ogółu badanych.



W siódmym pytaniu poproszono badanych by odpowiedzieli na pytanie, czy podczas

spotkań z wychowawcą byli na bieżąco  zapoznawani z podstawowymi dokumentami szkoły.

Twierdząco odpowiedziało 38 osób, co stanowi 95% ogółu badanych. Negatywnej

odpowiedzi udzieliło 2 ankietowanych, co daje 5%.

Poniższy wykres obrazuje zebrane odpowiedzi:

W kolejnym pytaniu poproszono badanych by odpowiedzieli na pytanie, czy

wychowawca w miarę potrzeb udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów z dziećmi.

Twierdząco odpowiedziało 39 osób, co stanowi 97,5% ogółu badanych. Negatywnej

odpowiedzi udzieliło 1 osoba, co daje 2,5%.

W dziewiątym pytaniu zapytano respondentów, czy biorą udział w pracach na rzecz

szkoły. Twierdząco odpowiedziało 31 osób, co stanowi 77,5% ogółu badanych. Negatywnej

odpowiedzi udzieliło 9 osób, co daje 22,5%.

Poniższy wykres obrazuje zebrane odpowiedzi:



W kolejnym, 10 pytaniu rodzice mieli udzielić odpowiedzi na pytanie czy podczas

zebrań rodziców ma możliwość uzyskania informacji na temat:

 Szkodliwości używek

 Radzenia sobie z trudnościami

 Inne w zależności od  potrzeb

Twierdząco odpowiedziało 39 ankietowanych, co stanowi 97,5 % ogółu badanych,

1 osoba odpowiedziała przecząco co stanowi 2,5 % ogółu badanych.

Celem przedostatniego pytania było dostarczenie informacji, które z poniższych

wartości rodzice przekazują swoim dzieciom. Rodzice odpowiedzieli na to pytanie w

następujący sposób:

 szacunek – 35, co stanowi 87,5% ogółu badanych

 empatia – 8, co stanowi 20,0% ogółu badanych

 uczciwość – 33 uczniów, co stanowi 82,5% ogółu badanych

 uprzejmość – 12, co stanowi 30% ogółu badanych

 gotowość do pomocy – 32, co stanowi 80,0% ogółu badanych

 odpowiedzialność – 25, co stanowi 62,5% ogółu badanych

 odwaga cywilna - 2, co stanowi 5% ogółu badanych

 tolerancja – 20, co stanowi 50,0% ogółu badanych



W ostatnim pytaniu poproszono ankietowanych o odpowiedź na pytanie, czy ich

zdaniem Program Wychowawczo – Profilaktyczny jest realizowany w naszej szkole?

25 ankietowanych odpowiedziało twierdząco co stanowi 62,5%, 13 osób twierdzi, że

program jest częściowo realizowany, odpowiedź „nie wiem” została zaznaczona przez dwie

osoby (5%). Żaden z respondentów nie wskazał odpowiedzi „Nie” (0%).

Zebrane dane przedstawia poniższy wykres kolumnowy..



II. Realizacja funkcji wychowawczo – profilaktycznej szkoły w świetle wdrożenia
Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły – ankieta dla uczniów klas IVB,
VIa, VIIa.

2.1 Analiza jakościowa i ilościowa

W pierwszym i drugim pytaniu uczniowie mieli określić swoją płeć oraz klasę do

której uczęszczają. W ankiecie wzięło udział nieco więcej dziewcząt - (59%) niż chłopców –

(41 %). Wśród ankietowanych uczniowie klas 4 - 20 uczniów, klas 6 - 16 uczniów oraz

klasy 7 -22 uczniów.



W kolejnej części (pytanie 3) ankietowani uczniowie wyrazili swoje poglądy na temat

pięciu najważniejszych wartości dla siebie. Dla większości uczniów największą wartość maja

takie cechy jak: zaufanie, sprawiedliwość, prawda, szczerość i dobro.

Respondenci, zapytani o to z kim rozmawiają o wartościach (pytanie 4) zaznaczyli

następujące odpowiedzi:  z przyjaciółką/ przyjacielem 37% uczniów (22 osoby), z rodzicami

35% uczniów (21 osób), z nikim 24% (14 osób), z nauczycielem 2% uczniów (1 osoba) i z

rodzeństwem również 2% (1osoba).



W piątym pytaniu zapytano respondentów, jakie wartości przekazują im nauczyciele

podczas zajęć. Trzy osoby nie udzieliły odpowiedzi na to pytanie. Z odpowiedzi wynika, że

najczęściej nauczyciele przekazują wartości takie jak szacunek, odpowiedzialność i gotowość

do pomocy.
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W pytaniu szóstym i siódmym ankietowani uczniowie wyrazili swoją opinię na temat

lekcji wychowawczych w szkole. 25 uczniów (44%) uznało że tak, 20 uczniów (36%) -

niekiedy, że nie – 10 uczniów (36%). Połowa uczniów twierdzi, że problemy wychowawcze

są ważne tylko niekiedy (29 uczniów), natomiast 38% uważa, że są ważne tylko niekiedy (22

osoby), 12% respondentów uważa, że problemy wychowawcze omawiane na lekcjach

wychowawczych nie są ważne.



W pytaniu ósmym zapytano uczniów, czy czują się bezpiecznie w szkole. 40 osób

(69%) odpowiedziało twierdząco, 4 osoby przecząco (7%), 14 osób (24%) stwierdziło, że

tylko czasami.

43%

35%

17%
5%

Cy lekcje wychowawcze są
prowadzone ciekawie?

Tak Niekiedy Nie Nie mam zdania

38%

50%

12%

Czy problemy omawiane na lekcjach wychowawczych są
ważne dla uczniów.

Tak Niekiedy Nie



W dziewiątym pytaniu poproszono o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jaki to według

respondentów człowiek wartościowy . 44 badanych podało, że człowiek który wypełnia

sumiennie swoje obowiązki, co stanowi 41% udzielanych odpowiedzi, 45 osób (40%)

człowiek, który poświęca się dla innych, 10 osób (9%) wskazało człowieka z władzą, 8 osób

(7%) człowieka z pieniędzmi, 3osób (3%) osobę, która jest ładna.

W dziesiątym pytaniu poproszono uczniów o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy

zdarza im się dokonywać własnej samooceny. 62% (32 uczniów) badanych uczniów twierdzi,

że od czasu do czasu. 25% (13 uczniów) twierdzi, że nigdy nie dokonują samooceny.

Natomiast 13% (7 uczniów) respondentów twierdzi, że często dokonują samooceny własnej. 6

uczniów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.



W pytaniu jedenastym ankietowani uczniowie uporządkowali swoje najważniejsze

cechy od 1 do 7. 28 osób podało iż jego najważniejszą cechą jest postawa koleżeńska, 15

osobom uczciwość, 5 osób punktualność, 4 osoby sprawiedliwość, 3 uczniów uważa ,że

pracowitość, 2 osoby obowiązkowość, 1 osoba podała wyrozumiałość.

W dwunastym pytaniu poproszono o podanie trzech cech właściwych dla siebie. 38

uczniów jest towarzyskich, 33 uczniów jest niecierpliwych i dowcipnych, 28 uczniów

uczynnych, 16 uczniów kłótliwych, 8 osób jest nielubianych, 6 osób twierdzi, że jest

brzydkich.



W ostatnim, trzynastym pytaniu ankietowani uczniowie mieli określić, jakim

człowiekiem chcieliby być. 35 osób podało, że chce być obowiązkowym, 33 osoby

koleżeńskim, 30 osób uczciwym, 29 osób pracowitym, 24 osoby sprawiedliwym, 19 osób

wskazało, że uczynnym i punktualnym, a 18 osób, że wyrozumiałym. Najmniej bo 4 osoby

wskazały, że chce być kłótliwym.



III. Realizacja funkcji wychowawczo – profilaktycznej szkoły w świetle

wdrożenia Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły – ankieta dla

nauczycieli.

3.1 Analiza jakościowa i ilościowa.

Ankieta była skierowana do nauczycieli. Z punktu pierwszego ankiety wynika, że

wzięło w niej udział 19 kobiet i 5 mężczyzn.

W punkcie drugim nauczyciele zostali poproszeni, by odpowiedzieć na pytanie, czy

nauczyciel powinien przekazywać wartości. 20 nauczycieli odpowiedziało: „zdecydowanie

tak”, co stanowi  83% ogółu badanych, a 4 odpowiedzi brzmiały: „raczej tak” (17% ogółu

badanych). Żaden z nauczycieli nie odpowiedział: „zdecydowanie nie”, raczej nie” lub „nie

mam zdania”.  Odpowiedzi na to pytanie zobrazowano wykresem:

W punkcie 3 poproszono ankietowanych nauczycieli, by z podanych wartości:

szacunek, empatia, uczciwość, uprzejmość, gotowość do pomocy odpowiedzialność, odwaga

cywilna oraz tolerancja, wybrać 4, które najczęściej przekazują dzieciom podczas zajęć.

Spośród wszystkich podanych wartości, nauczyciele najczęściej wybierali szacunek

(18 razy). 16 razy padła odpowiedź uczciwość. Tolerancja ważna jest dla 15 nauczycieli,

odpowiedzialność dla 14, gotowość do pomocy dla 13,  empatia dla 11, a uprzejmość dla  8



ankietowanych. Odwaga cywilna została podana tylko przez jednego ankietowanego.

Odpowiedzi na to pytanie zobrazowano poniższym wykresem:

W pytaniu czwartym  zapytano respondentów jakie są najbardziej pożądane cechy

osobowe dobrego nauczyciela. 17 nauczycieli wybrało cierpliwość,  15 wysoką kulturę

osobistą oraz miłość do dzieci, 14 stanowczość i konsekwencję, 11 wyrozumiałość. 10 razy

pojawiło się poczucie humoru, a 7 razy tolerancja. Odpowiedzi na to pytanie zobrazowano

poniższym wykresem:



W pytaniu 5 poproszono ankietowanych, by określili jak często kierują się w życiu

uznawanymi wartościami.  14 badanych odpowiedziało „często”, co stanowi  58% badanych,

a 10 „bardzo często”, co stanowi 42% ogółu. Nikt z pytanych nie wybrał odpowiedzi

„rzadko”. Poniższy wykres obrazuje odpowiedzi ankietowanych:

Na kolejne pytanie: „Czy podczas zebrania rodziców przedstawił Pan/Pani Program

Wychowawczo-Profilaktyczny?” 17 nauczycieli odpowiedziało twierdząco, co stanowi 71%

ogółu badanych. 7 pytanych zaznaczyło odpowiedź „nie” z dopiskiem „nie jestem

wychowawcą” lub „nie dotyczy” (29% ankietowanych).  Odpowiedzi na to pytanie

zobrazowano poniższym wykresem:



Na pytanie: „Czy podczas zebrania rodziców przedstawił Pan/Pani zagadnienia

poruszane na godzinie z wychowawcą?”, 17 pytanych odpowiedziało twierdząco (71%

pytanych), 7 zaznaczyło odpowiedź „nie” z dopiskiem „nie jestem wychowawcą” lub „nie

dotyczy” (29% ankietowanych). Odpowiedzi na to pytanie zobrazowano poniższym

wykresem:

Również na pytanie: „Czy podczas zebrania rodziców przedstawił Pan/Pani prawa i

obowiązki ucznia?”17 pytanych odpowiedziało twierdząco (71% pytanych), 7 zaznaczyło

odpowiedź „nie” z dopiskiem „nie jestem wychowawcą” lub „nie dotyczy” (29%

ankietowanych). Odpowiedzi na to pytanie zobrazowano poniższym wykresem:



W kolejnym pytaniu ankietowani mieli wybrać 5 najważniejszych dla siebie wartości.

Najczęściej nauczyciele wybierali zdrowie, bo aż 18 razy. Równie ważna dla ankietowanych

jest  miłość oraz życie rodzinne (14 razy padła odpowiedź). Dla 10 ankietowanych ważne są

wartości religijne, dla 9 samorealizacja, dla 8 pozytywny stosunek do ludzi, życie ludzkie

oraz wartości moralne. 6 osób wybrało szacunek dla siebie, 5 osób pokój na świecie i

prawdziwą przyjaźń, 4 osoby tolerancję oraz sukcesy życiowe, 2 osoby dobrą pracę, zdobycie

określonej wiedzy oraz wygodne życie. Dobro ojczyzny zostało wybrane przez jedną osobę.

Spośród podanych wartości nie zostały wybrane: majątek, przyjemność życia oraz uznanie

społeczne.  Wybór odpowiedzi przez ankietowanych obrazuje wykres:



Następnie zapytano nauczycieli: „Czy Pani/Pana zdaniem Program Wychowawczo-

Profilaktyczny jest w naszej szkole realizowany?” 20 ankietowanych (84% ogółu badanych)

odpowiedziało twierdząco, 2 osoby odpowiedziały, że częściowo (8% badanych), 2 osoby nie

wiedzą, czy program jest realizowany (8% ankietowanych). Nikt nie wybrał  odpowiedzi

„nie”. Poniższy wykres obrazuje odpowiedzi ankietowanych:

W ostatnim pytaniu zapytano respondentów: „Jakie wartości uznaje Pan/Pani za

najważniejsze?” Dla 20 nauczycieli najważniejsze jest zdrowie, dla 18 miłość, prawda dla 16,

wiara dla 12, tolerancja dla 10, dla 8 lojalność, a dla 7 przyjaźń i dobro. 6 razy padła

odpowiedź wytrwałość, 5 razy szczęście, 4 razy odwaga i jeden raz  powodzenie materialne.

Wszystkie odpowiedzi obrazuje wykres:



IV. Wnioski ogólne z przeprowadzonej ewaluacji.

W ramach ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym

2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu sformułowano

następujące wnioski:

1. Nauczyciele oraz rodzice przekazują dzieciom cenne wartości.

2. Szkoła powinna kształtować umiejętności tj. praca zespołowa oraz

przyjmowanie odpowiedzialności za swoje czyny i postępy w nauce.

3. Większość badanych została zapoznana z Programem Wychowawczo –

Profilaktycznym, tematyką lekcji wychowawczych oraz prawami i

obowiązkami ucznia.

4. Rodzice znają i stosują zasady usprawiedliwiania nieobecności w szkole

swojego dziecka.

5. Rodzice są zaangażowani w życie szkoły.

6. Rodzice wyrazili zadowolenie z przepływu informacji oraz współpracy z

wychowawcami w poszczególnych oddziałach.

7. Większość rodziców i nauczycieli twierdzi, że w szkole jest realizowany

Program Wychowawczo – Profilaktyczny.

8. Uczniowie i rodzice stwierdzili , że nauczyciele przekazują im cenne wartości.

9. Uczniowie ocenili, że problemy poruszane na lekcjach wychowawczych nie

zawsze ich interesują.

10. Uczniowie stwierdzili, że w szkole czują się bezpiecznie.

11. Uczniowie stosując samoocenę nie odwołują się do wartości wyższych,

stwierdzając, że są dowcipni, towarzyscy itp.

12. Większość nauczycieli przekazała rodzicom i uczniom informację dotyczącą

obowiązywania nowego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego oraz

przedstawiła tematykę lekcji wychowawczych.



V. Zalecenia do dalszej pracy.

Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji można skonstruować zalecenia do dalszej

pracy szkoły i nauczycieli:

 Szkoła powinna nadal sprawnie przekazywać informacje o nowych dokumentach

oraz dbać o dobry przepływ informacji.

 Szkoła powinna utrzymać lub podnieść poziom zaangażowania rodziców w życie

szkoły.

 Szkoła powinna utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa.

 Nauczyciele powinni pracować nad samooceną ucznia oraz wydobyciem z nich

cennych wartości.

 Szkoła powinna postarać się wykreować u każdego ucznia wartości wyższe np.:

tolerancja, empatia, szacunek, odpowiedzialność.

 Wychowawcy powinni przemyśleć tematy poruszane na lekcjach

wychowawczych tak, aby były bardziej interesujące dla uczniów.



Załącznik nr 1

Ankieta dla nauczyciela

Drogi nauczycielu! Prosimy o podzielenie się informacją na temat wdrażania w naszej szkole nowego
programu wychowawczo - profilaktycznego. Udzielone informacje pozwolą na podnieść jakość pracy
szkoły. Ankieta jest anonimowa. Dziękujemy za czas poświęcony na jej wypełnienie.

1. Jestem:

□ Kobietą
□ Mężczyzną

2. Czy nauczyciel powinien być przekazicielem wartości?

• zdecydowanie tak
• raczej tak
• zdecydowanie nie
• raczej nie
• nie mam zdania

3. Spośród podanych poniżej wartości proszę wybrać 4, które Pani/Pan najczęściej przekazują
dzieciom podczas zajęć:

a) szacunek
b) empatia
c) uczciwość
d) uprzejmość
e) gotowość do pomocy
f) odpowiedzialność
g) od waga cywilna
h) tolerancja

4. Jakie są najbardziej pożądane cechy osobowe dobrego nauczyciela?

a) wysoka kultura osobista
b) cierpliwość
c) wyrozumiałość
d) poczucie humoru
e) stanowczość i konsekwencja
f)  tolerancja
g) miłość do dzieci



5. W jakim stopniu Pani/Pan kieruje się w życiu uznawanymi wartościami?

• często
• bardzo często
• rzadko

6.  Czy podczas zebrania rodziców przedstawił Pan/ Pani Program Wychowawczo- Profilaktyczny?

• Tak

• Nie

7. Czy podczas zebrania rodziców  przedstawił Pan/ Pani zagadnienia poruszane na godzinie z

wychowawcą?

• Tak

• Nie

8.  Czy podczas zebrania rodziców przedstawił Pan/ Pani  prawa  i obowiązki ucznia?

• Tak

• Nie

9. Czy uczniowie rozmawiają z Panem/ Panią o swoich problemach np.; w nauce, osobistych?

• Tak

• Nie

10. Poniżej są podane wartości w porządku alfabetycznym. Proszę uważnie przeczytać podane
wartości i wybrać 5 najważniejszych dla Pani/Pana.

a) dobra praca
b) dobro ojczyzny
c) majątek
d) miłość
e) pokój na świecie
f) pozytywny stosunek do ludzi
g) prawdziwa przyjaźń
h) przyjemność życia
i) samorealizacja
j) sukcesy życiowe
k) szacunek dla siebie
l) tolerancja
m) uznanie społeczne
n) wartości moralne
o) wartości religijne



p) wygodne życie
r) zdobycie określonej wiedzy
s) zdrowie
t) życie ludzkie
u) życie rodzinne

11. Czy Pana/ Pani zdaniem Program Wychowawczo –Profilaktyczny jest w naszej szkole realizowany?

• Tak
• Nie
• Częściowo
• Nie wiem

12. Jakie wartości uznaje Pan/ Pani za  najważniejsze?

□ prawda
□ tolerancja
□ odwaga
□ miłość
□ wiara
□ wytrwałość
□ szczęście
□ przyjaźń
□ dobro
□ lojalność
□ zdrowie
□ powodzenie materialne
□ inne , jakie ………………………………….



Załącznik nr 2

Ankieta dla rodzica

Drogi Rodzicu / Opiekunie! Prosimy o podzielenie się informacją na temat wdrażania w naszej szkole
nowego programu wychowawczo - profilaktycznego. Udzielone informacje pozwolą na podnieść
jakość pracy szkoły. Ankieta jest anonimowa. Dziękujemy za czas poświęcony na jej wypełnienie.

1. Jestem:

□ Kobietą
□ Mężczyzną

2. Jestem rodzicem / opiekunem dziecka:

□ …….. klasy szkoły podstawowej

1. Jakie wartości uznajecie Państwo za  najważniejsze? (może Pan(i) zaznaczyć więcej niż jedną
odpowiedź – maksymalnie 5)

□ prawda
□ tolerancja
□ odwaga
□ miłość
□ wiara
□ wytrwałość
□ szczęście
□ przyjaźń
□ dobro
□ lojalność
□ zdrowie
□ powodzenie materialne

2. Jakie umiejętności Państwa zdaniem są za najważniejsze dla Waszego dziecka w jego dalszej
nauce i pracy? (może Pan(i) zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź – maksymalnie 5)

□ przyjmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie

□ umiejętność twórczego rozwiązywania problemów

□ współdziałanie w zespole

□ działanie i funkcjonowanie na bazie obowiązujących norm

□ przyjmowanie odpowiedzialności za swoją dalszą naukę



□ poprawne posługiwanie się językiem polskim

□ sprawne posługiwanie się językiem obcym

□ rozwiązywanie konfliktów w sposób negocjacyjny

□ rozwijanie własnych zainteresowań i uzdolnień

3. Czy podczas zebrania rodziców zostały Pani/u przedstawiony Program Wychowawczo-

Profilaktyczny?

□ Tak                                   Nie

4. Czy podczas zebrania rodziców zostały Pani/u przedstawione zagadnienia poruszane na godzinie

z wychowawcą?

□ Tak                                   Nie

5.  Czy podczas zebrania rodziców zostały Pani/u przedstawione prawa  i obowiązki ucznia?

□ Tak                                   Nie

6. Czy zna Pan/i zasady usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole?

□ Tak                                   Nie

7. Czy podczas spotkań z wychowawcą był Pan/i na bieżąco zapoznawany  z podstawowymi

dokumentami regulującymi życie szkoły?

□ Tak                                   Nie

8. Czy wychowawca w miarę potrzeb udziela Pani/u pomocy w rozwiązywaniu  problemów z

dziećmi?

□ Tak Nie

9. Czy Pan/i bierze udział w pracach na rzecz szkoły?

□ Tak                                   Nie

10. Czy podczas zebrań rodziców ma Pan/i możliwość uzyskania informacji na temat:

a) szkodliwości używek

b) radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi

c) inne, w zależności od potrzeb

□ Tak                                   Nie



11. Spośród podanych poniżej wartości proszę wybrać 4, które Pani/Pan najczęściej przekazują
dzieciom w domu:

a) szacunek ……
b) empatia …….
c) uczciwość ….
d) uprzejmość ….
e) gotowość do pomocy ….
f) odpowiedzialność ……
g) od waga cywilna …..
h) tolerancja  …….

12. Czy Pana/Pani zdaniem Program Wychowawczo –Profilaktyczny jest w naszej szkole
realizowany?

• Tak
• Nie
• Częściowo
• Nie wiem
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Załącznik nr 3

Ankieta dla ucznia

Drogi Uczniu! Bardzo prosimy o podzielenie się informacją na temat wdrażania w szkole nowego
programu wychowawczo - profilaktycznego. Udzielone informacje pozwolą na podjęcie działań
zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły.

Ankieta jest anonimowa. Dziękujemy za czas poświęcony na jej wypełnienie.

1. Jestem:

□ Kobietą
□ Mężczyzną

2. Chodzę do:

□ …….. klasy szkoły podstawowej

3. Spośród podanych poniżej odpowiedzi, wybierz pięć wartości najważniejszych dla Ciebie.

● miłość
● zaufanie
● sprawiedliwość
● wiara
● szczerość
● wiedza
● pieniądze
● tolerancja
● punktualność
● wygląd
● prawda
● lojalność
● odwaga
● dobro

4. Z kim rozmawiasz o wartościach ( zaznacz 1 odpowiedź)?

● z rodzicami
● z rodzeństwem
● z przyjaciółką/ przyjacielem
● z nauczycielem
● z nikim



5. Spośród podanych poniżej wartości proszę wybrać 4, które nauczyciele najczęściej przekazują
podczas zajęć:

a) szacunek
b) empatia
c) uczciwość
d) uprzejmość
e) gotowość do pomocy
f) odpowiedzialność
g) od waga cywilna
h) tolerancja

6. Czy lekcje wychowawcze są prowadzone ciekawie?

• Tak
• Niekiedy
• Nie
• Nie mam zdania

7. Czy problemy omawiane na lekcjach wychowawczych są dla Ciebie ważne?

• Tak
• Niekiedy
• Nie

8. Czy czujesz się bezpieczny w swojej szkole?

• Tak
• Nie
• Czasami

9. Człowiek wartościowy to ten, który ( podkreśl 2 możliwości):

● ma władzę
● ma pieniądze
● jest ładny
● poświęca się dla innych
● sumiennie wypełnia swoje obowiązki

10. Czy zdarza Ci się oceniać siebie( podkreśl odpowiedź)?

• tak, często,
• od czasu do czasu,
• nie, nigdy,



11. Jestem ... ( uporządkuj od 1 do 7, 1 to najważniejsza cecha, 7- najmniej ważna):

• koleżeński/a ………….
• punktualny/a …………
• obowiązkowy/a ………
• uczciwy/a …………….
• wyrozumiały/a ……….
• pracowity/a …………..
• sprawiedliwy/a ………

12. Wybierz i podkreśl 3 cechy właściwe dla Twojej osoby:

• kłótliwy/a
• uczynny/a
• niecierpliwy/a
• brzydki/a
• dowcipny/a
• towarzyski/a
• nie lubiany/a

13.Jakim człowiekiem chcesz być? Wybierz cztery odpowiedzi spośród podanych.

• koleżeński/a
• punktualny/a
• obowiązkowy/a
• uczciwy/a
• wyrozumiały/a
• pracowity/a
• sprawiedliwy/a
• kłótliwy/a
• uczynny/a
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