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SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 
 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W USTRONIU  

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

Elementy ewaluacji Terminy Osoby 
odpowiedzialne 

• powołanie zespołu diagnozującego Wrzesień 

2018 

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 

2018 

Jolanta Kubaczka 

- Mrowczyk 

• przygotowanie narzędzi badawczych: 

a) kwestionariusz ankiety dla rodziców uczniów klas 4-8 

(„Prawa dziecka i ucznia – propagowanie i 

przestrzeganie.”) 

b) kwestionariusz ankiety dla uczniów klas 4-8 („Prawa 

dziecka i ucznia – propagowanie i przestrzeganie.”) 

c) kwestionariusz ankiety dla nauczycieli („Prawa dziecka 

i ucznia – propagowanie i przestrzeganie.”) 

Listopad – 

grudzień 

2018 

Małgorzata 

Szcześniewska – 

Gawlas 

Ryszard Gierula 

Rajmund Raszyk 

 

• przeprowadzenie ankiety z uczniami.  

• przeprowadzenie ankiety z rodzicami uczniów; 

•przeprowadzenie ankiety z nauczycielami 

Styczeń –

luty 2019  

zespół d.s. 

ewaluacji, 

nauczyciele 

wychowawcy. 

• analiza jakościowa i ilościowa zebranych danych; Marzec – 

kwiecień 

2019 

zespół d.s. 

ewaluacji, 

• przedstawienie raportu dyrektorowi i Radzie 

Pedagogicznej; 

Maj 2019 Jolanta Kubaczka 

- Mrowczyk 

• sformułowanie wniosków do dalszej pracy; Maj 2019 Rada 

Pedagogiczna 
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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 mające na celu 

upowszechnianie praw dziecka i ucznia oraz czy prawa te są przestrzegane wśród  uczniów, 

rodziców i nauczycieli. 

 

 Przedmiot ewaluacji: 

1. Realizacja funkcji wychowawczo – profilaktycznej szkoły w świetle przestrzegania praw 

dziecka i uczniów. 

 

Wskaźniki: 

1. Nauczyciele rozpowszechniają Prawa Dziecka i Ucznia 

2. Szkoła rozpowszechnia i propaguje Prawa Dziecka i Ucznia 

3. Szkoła chroni podopiecznych przez Prawa Dziecka i Ucznia 

4. Nauczyciele respektują Praw Dziecka i Ucznia 

 

Pytania kluczowe: 

1. Jakimi Prawa Dziecka zna uczeń i jakie są dla niego ważne? 

2. Czy szkoła i nauczyciele zapoznali uczniów i rodziców z Prawami Ucznia i Dziecka? 

3. Czy działania podejmowane przez szkołę w celu propagowania i przestrzegania Paw 

Dziecka i Ucznia są wystarczające? 

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

5. Czy uczniowie wiedzą, że mogą zwrócić się o pomoc, gdy Prawa zostają łamane?  

Czy nauczyciele / rodzice są otwarci na pomoc uczniom? 

6. Czy nauczyciele respektują praw Dziecka i Ucznia ? 
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7. Czy jest potrzeba Rzecznika Szkoły, który będzie wspierał uczniów, gdy prawa zostałyby 

złamane? 

 

Sposoby wykorzystania wyników: 

1. Ocena pracy szkoły i jej poprawa. 

2. Ocena dokumentów czy zawarte są tam szczegóły dotyczące Praw Dziecka i Ucznia. 

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

przestrzegania Praw Ucznia i Dziecka 

 

Odbiorcy ewaluacji: 

1. Nauczyciele – wychowawcy klas.  

2. Dyrektor szkoły. 

 3. Organy nadzorujące pracę szkoły.  

4. Rodzice uczniów i uczniowie. 

 

 Grupy badawcze: 

1. Uczniowie klas 4-8  Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu.  

2. Rodzice uczniów klas 4-8 

 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. 
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Wstęp 

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

sprawdzenie, czy w szkole prowadzone są odpowiednie działania na temat przestrzegania 

praw dziecka i ucznia obowiązujących w szkole i w domu. 

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

badanie ankietowe nauczycieli, rodziców dzieci oraz dzieci z klas 4-8. 

 W badaniu udział wzięło 100 rodziców, 160 uczniów i 35 nauczycieli. Udzielono odpowiedzi 

na kilka pytań, które dotyczyły tego: 

 W których dokumentach szkolnych znajdują się zapisy dotyczące praw dziecka  

i ucznia? 

 W jaki sposób uczniowie oraz rodzice są zapoznawani z w/w dokumentami? 

 W jaki sposób diagnozuje się przestrzeganie praw dziecka i ucznia w szkole? 

 Jaki stopień świadomości praw dziecka mają uczniowie? 

 Jakie działania szkoła podejmuje celem upowszechnia praw dziecka wśród uczniów, 

rodziców i nauczycieli? 

 Jaka jest rola rodziców w kształtowaniu świadomości dzieci w zakresie praw dziecka? 

W wyniku przeprowadzonego badania udało się znaleźć odpowiedzi na zadane pytania,  

a dzięki temu sformułować wnioski do dalszej pracy. 

1. Prawa dziecka i ucznia – propagowanie i przestrzeganie - ankiety dla rodziców. 
1.1. Analiza jakościowa i ilościowa: 

W pierwszym pytaniu rodzice mieli odpowiedzieć na pytanie: 

Czy Pani/Pana dziecka zna swoje prawa? 

78-miu rodziców czyli 78% ankietowanych wie, że ich dzieci znają swoje prawa.  

1% rodziców, stanowczo zaprzecza, aby dziecko znało swoje prawa. 21 osób nie ma 

wiedzy na ten temat.   

 
 

78%

1%

21%

TAK

NIE

NIE WIEM
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W drugim pytaniu rodzice mieli odpowiedzieć na pytanie: 

Czy rozmawiają Państwo z dzieckiem o Jego Prawach? 

 83% rodziców rozmawia ze swoim dzieckiem o Jego prawach, 17% rodziców nie 

czuje potrzeby rozmowy z dzieckiem na te tematy. 

 
 

 

W trzecim pytaniu rodzice mieli odpowiedzieć na pytanie: 

Czy dziecko podejmuje rozmowy z Państwem dotyczące Praw jakie posiada lub sposobu 
łamania tych Praw? 

73% dzieci rozmawia z rodzicami, na temat swoich praw, tylko jedna czwarta 

uczniów nie rozmawia z rodzicami o sposobach łamania ich praw.  

 
 
 

83%

17%

TAK

NIE

73%

25%

2%

TAK

NIE

NIE WIEM
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W czwartym pytaniu rodzice mieli odpowiedzieć na pytanie: 

Czy według Pani / Pana Prawa Dziecka są respektowanie w Państwa otoczeniu  
(dom, sąsiedzi, znajomi) ? 

83% rodziców twierdzi, że prawa dzieci w ich bliskim otoczeniu są respektowane.  

14 osób nie ma świadomości czy prawa dziecka są łamane czy przestrzegane.  

Tylko 3-je rodziców zapisało, że widzi, iż ich prawa są łamane. Jeden z rodziców wpisał 

stosowanie kar cielesnych. 

 

 
 

 

W piątym pytaniu rodzice mieli odpowiedzieć na pytanie: 

Czy według Pani / Pana Prawa Dziecka są respektowanie w szkole, do której chodzi  ? 

 76% badanych rodziców twierdzi, iż szkoła respektuje i przestrzega prawa Dziecka.  

22 rodziców nie ma zdania, czy szkoła przestrzega Praw. Tylko 2 osoby stanowczo napisały 

iż szkoła nie przestrzega Praw. 

Rodzice wpisali takie przykłady do nieprzestrzegania praw: 

� Zmuszanie dziecka do aktywności w czasie świetlicowym: gra w szachy 

� Przekraczanie liczby sprawdzianów w tygodniu 

� Odpytywanie dziecka po powrocie ze szpitala (mimo długiej nieobecności, złego 

samopoczucia dziecka) 

83%

3%

14%

TAK

NIE

NIE WIEM
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W szóstym pytaniu rodzice mieli odpowiedzieć na pytanie: 

Czy powiadomiłby/aby Pan/Pani jakieś osoby, bądź instytucje, gdyby Pan/Pani widział, 
lub słyszał, że jakiemuś dziecku dzieje się krzywda? 

90% osób badanych napisało, że powiadomiłoby odpowiednie instytucje, gdyby 

widziało, że jakiemuś dziecku dzieje się krzywda. Budujące jest to, że nikt nie zaznaczył, iż 

nie pomógłby takiemu dziecku. 10 osób nie wie jakby postąpiło, ale może to pytanie 

uzmysłowiło potrzebę rodzica nad zastanowieniem się, gdzie można by było pójść zapytać, co 

w takiej sprawie zrobić, gdzie szukać pomocy. 
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W siódmym pytaniu rodzice mieli odpowiedzieć na pytanie: 

Czy są Państwo zapoznawani z dokumentami szkolnymi, w których znajdują się zapisy 
odnoszące się do Praw Dziecka: Statut Szkoły, Program wychowawczo- profilaktyczny? 

90% rodziców zna dokumenty szkolne i zapisy odnoszące się konkretnie do praw 

dziecka. Rodzice potrafią skutecznie szukać pomocy w trudnych sytuacjach zarówno  

w dokumentach szkoły jak i u konkretnych osób. 7 osób twierdzi, że nie zostali zapoznani  

z dokumentami szkolnymi takimi jak Statut czy Program wychowawczo – profilaktyczny.  

3 osoby nie wiedziały czy zostały poinformowane o tych zapisach.  

 

 

W ósmym pytaniu rodzice mieli odpowiedzieć na pytanie: 

Czy mają Państwo możliwość samodzielnie zapoznać się z wyżej wymienionymi 
dokumentami – np. na stronie internetowej? 

92% rodziców ma możliwość samodzielnego zapoznania się z dokumentami, w których są 

informacje dotyczące praw dziecka na przykład na stronie internetowej szkoły. 8 osób nie wie 

czy można znaleźć wpisy w tych dokumentach na stronie internetowej. Nie ma rodzica, który 

by twierdził, że nie ma dostępu do takich dokumentów szkoły. 
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W dziewiątym pytaniu rodzice mieli odpowiedzieć na pytanie: 

Czy szkoła podejmuje działania mające na celu upowszechnianie Praw Dziecka wśród 
uczniów? 

68% rodziców wie, że szkoła podejmuje działania mające na celu upowszechnienie  

i propagowanie Praw Dziecka. 30 osób nie ma takiej wiedzy, a tylko 2 osoby stanowczo 

zaprzeczyły, aby szkoła działała w tym względzie. 

 

 
 

 

Celem tego pytania było dostarczenie informacji, które z poniższych działań 

podejmowanych przez szkołę rodzice widzą jako upowszechnianie praw dziecka wśród 

uczniów: 

� lekcje wychowawcze i profilaktyczne poświęcone temu zagadnieniu -  57% 

ankietowanych 

� organizowanie konkursów poświęconych temu zagadnieniu – 29% ankietowanych 

� publikowanie informacji o prawach dziecka np. na tablicach ściennych, stronie 

internetowej – 28 % ankietowanych 

� organizowanie apeli i uroczystości szkolnych – 28 % ankietowanych 

� spektakle, przedstawienia profilaktyczne – 15 % ankietowanych 

68%

2%

30%

TAK

NIE

NIEWIEM



12 

 

 

 

W dziesiątym pytaniu rodzice mieli odpowiedzieć na pytanie: 

Czy jest  potrzeba według Państwa wyboru Rzecznika Szkoły wśród nauczycieli, do 
spraw Praw Dziecka, aby wspierał w swoich działaniach Prawa Uczniów?  

38% rodziców twierdzi, iż jest potrzeba wyboru Rzecznika Szkoły wśród nauczycieli, 

14% ankietowanych rodziców nie widzi potrzeby wyboru takiej osoby w gronie 

nauczycielskim. Aż 48% ankietowanych rodziców nie wie czy takie stanowisko w szkole jest 

potrzebne.  

 

Jeden z rodziców stanowczo zaprotestował przed wyborem Rzecznika Szkolnego 

pisząc, że jest przecież pedagog.  
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Rodzice zaproponowali, aby uczniowie w formie głosowania tajnego wybrali 

nauczyciela, któremu będą ufać. Zasugerowali też, aby taki nauczyciel mógł poświęcić czas  

i miał odpowiednie podejście do tych spraw - osoba, która jest najbardziej lubiana, mająca 

zaufanie dzieci. 

Aż 18 rodziców widzi potrzebę powołania takiego Rzecznika, ale nie wyraziło 

swojego zdania, jeśli chodzi o wybór konkretnej osoby z grona pedagogicznego. Trzy osoby 

opisały jakie konkretnie cechy powinien ten Rzecznik posiadać, aby dobrze działał w szkole. 

Pozostałe propozycję nauczycieli umieszczone są w tabelce: 

Osoba Ilość osób Procent 

Pedagog 4 20% 

Paweł Sztefek 4 20% 

Lucyna Raszka 5 25% 

Małgorzata Szcześniewska – Gawlas 1 5% 

Jolanta Kubaczka - Mrowczyk 1 5% 

Dominika Tumas 1 5% 

Mariusz Zawada 1 5% 

 

 

2. Prawa dziecka i ucznia – propagowanie i przestrzeganie - ankiety dla uczniów: 
2.1. Analiza jakościowa i ilościowa 

W pierwszym pytaniu uczeń miał udzielić odpowiedzi na pytanie, które z wymienionych 

Praw Dziecka zna -  mógł zaznaczyć kilka odpowiedzi. Uczeń miał do wyboru następujące 

możliwości: 

a. prawo do życia – 88% uczniów  

b. prawo do wolności religii i przekonań – 64% uczniów 

c. prawo do decydowania o swoim życiu - 59% 

d. prawo do ochrony zdrowia – 71,3% 

e. prawo do nauki – 89% 

f. prawo do swobodnego wyrażania poglądów i poszanowania ich przez 

dorosłych – 46% 

g. prawo do wypoczynku, czasu wolnego i rozrywki - 83% 

h. prawo wolności wypowiedzi- 70,6% 

i. prawo działać w zarządzie Samorządu Uczniowskiego i kołach zainteresowań 

na zasadzie dobrowolności – 51% 

j. prawo do bycia wychowywanym w duchu tolerancji i szacunku – 61% 

Ankietowani uczniowie zadeklarowali szeroką wiedzę dotyczącą ich praw. Szczególnie znane 

jest prawo do nauki, do życia i do wypoczynku, czasu wolnego i rozrywki. Oto szczegółowy 

zestaw odpowiedzi udzielonych przez uczniów. 
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W drugim pytaniu uczeń miał wybrać spośród podanych wyżej praw, to które 

według niego jest najważniejsze. Uczniowie wybierali nie tylko jedno prawo, ale czasami 

nawet trzy. Są uczniowie, którzy nie wpisali żadnego prawa jest ich 15. Resztę obrazuje ten 

diagram.  
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Uczniowie z wymienionych praw stworzyli swoją listę, tych które są dla nich najważniejsze: 

a. prawo do życia – 44% uczniów  

b. prawo do wolności religii i przekonań – 13% uczniów 

c. prawo do decydowania o swoim życiu - 20% 

d. prawo do ochrony zdrowia – 10% 

e. prawo do nauki – 16% 

f. prawo do swobodnego wyrażania poglądów i poszanowania ich przez 

dorosłych – 7% 

g. prawo do wypoczynku, czasu wolnego i rozrywki - 29% 

h. prawo wolności wypowiedzi- 11% 
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i. prawo działać w zarządzie Samorządu Uczniowskiego i kołach zainteresowań 

na zasadzie dobrowolności – 3% 

j. prawo do bycia wychowywanym w duchu tolerancji i szacunku – 7% 

Ankieta wykazała, że najważniejszym prawem dla naszych uczniów jest prawo do życia, 

kolejnym prawo do wypoczynku i rozrywki, a dalej do decydowaniu o sobie. 

Trzecie pytanie odnosiło się do sytuacji kiedy Prawa Dziecka są przestrzegane  

– można było również zaznaczyć kilka odpowiedzi.   

Uczniowie uszeregowali sytuacji, w których uważają, że ich prawa są przestrzegane: 

a) Możesz wypowiadać się na lekcji – 81% 

b) Masz prawo mieć przerwę między lekcjami - 86% 

c) Nauczyciel poinformował Cię o wymaganiach na poszczególne oceny – 59% 

d) Możesz wybierać przedstawicieli do Samorządu Szkolnego – 58% 

e) W czasie lekcji i na przerwach czujesz się bezpieczny – 54% 

f) Są nauczyciele, którym możesz zaufać i zwierzyć się - 54% 

g) Są nauczyciele, którym możesz przekazać opinie w sprawach dotyczących szkoły -38% 

h) Twój wygląd miał kiedyś wpływ na to jaką otrzymałeś ocenę – 21% 

i) Twoje pochodzenie, wyznawana religia miały wpływ na otrzymaną ocenę – 9% 

j) Nauczyciel komentował Twoje sprawy rodzinne lub osobiste w taki sposób, że czułeś  się 

zawstydzony, upokorzony – 15% 

 

Wielu ankietowanych uczniów uznało, że wśród najczęściej respektowanych praw w naszej 

szkole jest prawo do przerwy i prawo do wypowiadania się w czasie lekcji. 

Smuci to, iż uczniowie zaznaczyli trzy ostatnie odpowiedzi jako sytuacje przestrzegania praw 

dziecka to znaczy: 

� że  Twój wygląd miał kiedyś wpływ na to jaką otrzymałeś ocenę  

� Twoje pochodzenie, wyznawana religia miały wpływ na otrzymaną ocenę  

� Nauczyciel komentował Twoje sprawy rodzinne lub osobiste w taki sposób, że czułeś  

się zawstydzony, upokorzony.  

Mogło to wyniknąć z nie doczytania pytania lub też z sytuacji, w których znalazło się 

dziecko.  

Dokładne wyniki przedstawia diagram:  
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Czwarte pytanie obrazuje sytuację, czy uczeń zapoznany został z Prawami Dziecka. 

83% czyli 133 uczniów twierdzi, iż zostało zapoznanych z prawami dziecka, 4% czyli 6 osób 

kategorycznie mówi, iż nie zostało zapoznanych z prawami, a  21 osób czyli 11 % nie wie.  

Szczegółowe informacje obrazuje diagram. 
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Piąte pytanie informuje nas, kto zapoznał ucznia z Prawami Dziecka.  

Uczniowie również zaznaczali więcej niż jedną odpowiedź.  

Uczniowie mieli do wyboru odpowiedzi: 

a) Nauczyciel, wychowawca – 66% 

b) Rodzice / prawni opiekunowie – 23% 

c) Przyjaciele – 4% 

d) Pedagog / psycholog – 14% 

e) Sam czytałem / sama czytałam na ten temat – 10% 

f) Nikt mnie nie zapoznał – 10% 

Bardzo wielu uczniów deklaruje, iż to nauczyciel zapoznał go z Prawami Dziecka. 
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Szóste pytanie dotyczyło tego czy ich zdaniem Prawa Dziecka są przestrzegane.  

42% ankietowanych uczniów czyli 67 osób  twierdzi, że prawa dziecka są respektowane  

w naszej szkole. Niestety aż 41% czyli 66 uczniów nie jest zorientowana w temacie. 

27 uczniów czyli 17% stanowczo powiedziało iż ich prawa są łamane. 

 

Uczniowie wypisali zarzuty dotyczące konkretnych nauczycieli: 

• Wrzasknięcie na lekcji: „morda w kubeł” ( 4 osoby) oraz przeklinanie na lekcji. 

• Przezywanie - „szczyt buractwa” i gnębienie oraz faworyzowanie ( 3 osoby) 

Niektórzy uczniowie wypisali przykłady nieprzestrzegania Praw Dziecka: 

� Obrażanie 

� Nie tolerowanie innych 

� Brak wolności słowa 

� Bicie 

� Nie ładne słowa 

� Krzyczenie bezsensu na dziecko 

� Nie słuchanie ucznia w szkole 

� Lekceważenie go 

� Jak wyrażę swoją opinię to dostaję minusowe punkty 

� Przemoc 

� Przeklinanie 

� „Proszę nauczyciela, żeby mi pomógł to przezywa moich rodziców, to on tego nie 

robi, a jak ja załatwię to sam to dostaję uwagę” 

 

 

 

42%
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W siódmym pytaniu poproszono o odpowiedź na pytanie do kogo może zwrócić się 

uczeń o pomoc, gdy jego prawa są nieprzestrzegane - mógł zaznaczyć kilka odpowiedzi. 

Nasi uczniowi zadeklarowali: 

a. Rzecznik Praw Dziecka – 31%   

b. Nauczyciel, wychowawca – 50% 

c. Rodzice / prawni opiekunowie – 61% 

d. Przyjaciele – 41%  

e. Pedagog / psycholog- 33% 

f. Telefon zaufania - Niebieska Linia - 18% 

Z wykresu wynika , że  w razie nie przestrzegania Praw Dziecka uczniowie najczęściej 

szukają pomocy u rodziców, dalej u nauczycieli, później wśród przyjaciół 

 

 

Ostatnie pytanie dotyczyło potrzeby wyboru Rzecznika Szkoły wśród nauczycieli, do 

spraw Praw Dziecka, aby wspierał w swoich działaniach Prawa Uczniów. 

26% uczniów czyli 42  odpowiedziało, że jest potrzeba wyboru wśród nauczycieli 

Rzecznika odpowiedzialnego za wspieranie działań na rzecz Praw Ucznia. 37 uczniów czyli 

23 %  stanowczo zaprzeczyło potrzebie wyboru takiego Rzecznika. 81 uczniów czyli 51% nie 

potrafi zdecydować czy jest on potrzebny na terenie naszej szkoły.   
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Uczniowie opisali osobę, która powinna sprawować to stanowisko słowami: 

� Dobry człowiek 

� Przyjaciel. 

Jedna osoba napisała, że powinien to być jego rodzic, jeszcze inna osoba, że osoba dorosła nie 

nadaje się na to stanowisko.  

Uczniowie wskazali też konkretne osoby z grona pedagogicznego, które miałyby zostać 

Rzecznikiem – obrazuje to tabelka: 

Osoba Ilość 

głosów 

Procent 

Anna Szczuka - Pezda 11 30% 

Mariusz Zawada 2 6% 

Pedagog 6 17% 

Rajmund Raszyk 2 6% 

Lucyna Raszka 7 20% 

Anna Giza 2 6% 

Jolanta Kubaczka - Mrowczyk 2 6% 

Dominika Tumas 2 6% 

Paweł Sztefek 1 3% 
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3. Prawa dziecka i ucznia – propagowanie i przestrzeganie - ankiety dla nauczycieli: 
3.1. Analiza jakościowa i ilościowa 

 

Pierwsze pytania dotyczyło czy na zajęciach prowadzonych przez nauczycieli są realizowane 

tematy związane z Prawami Dziecka. 

31 osób czyli 89% nauczycieli realizuje na swoich zajęciach tematy związane z Prawami 

Dziecka. 

 

 

Drugie pytanie monitoruje czy nauczyciele przestrzegają Prawa Dziecka.  

100% nauczycieli odpowiedziało, że tak.  

 

Trzecie pytanie obrazuje problem czy nauczyciel zna przykłady nieprzestrzegania Praw 

Dziecka w szkole. 

6 osób zna przykłady nieprzestrzegania Praw Dziecka są to : 

� krzyki 

� niewłaściwe odzywanie się do uczniów 

� podważanie chorowania uczniów 

� znieważenie ustne dziecka 

� poniżające i upokarzające pytanie – Czy jesteś normalny?? – do dziecka 

89%

11%

tak

nie
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Czwarte pytanie uzupełnia informacje czy nauczyciele propagują Prawa Dziecka. 

 32 nauczycieli czyli 91% na zajęciach propaguje Prawa Dziecka.  

 

 

Piąte pytanie obrazuje jakie działania podejmowane są w szkole, aby uświadomić  

i propagować  Prawa Dziecka - można było podkreślić więcej niż jedną odpowiedź. 

Nauczyciele odpowiedzieli w następujący sposób:  

a. lekcje wychowawcze i profilaktyczne poświęcone temu zagadnieniu – 30 nauczycieli 

b. organizowanie konkursów poświęconych temu zagadnieniu – 23 nauczycieli 

c.  publikowanie informacji o prawach dziecka np. na tablicach ściennych, stronie 

internetowej - 26 nauczycieli 

d. organizowanie apeli i uroczystości szkolnych – 20 nauczycieli 

e.  spektakle, przedstawienia profilaktyczne – 17 nauczycieli 

f. kółko dziennikarskie – 21 nauczycieli 

g. akcje wolontariatu – 17 nauczycieli 

h. inne jakie?...konsultacje ze specjalistami, samorząd, klub Czytelnictwa, klub Turystyczny, 

w bibliotece - literatura tego typu – 5 nauczycieli 

17%

83%

tak

nie

91%

9%

tak

nie



24 

 

 

Szóste pytanie ukazało odpowiedź na pytanie czy według nauczyciela, uczeń 

zwróciłby się do niego z pomocą, jeśli jego prawa byłyby łamane.  

27 nauczycieli uważa, że uczniowie zwróciliby się do niego, jeśli potrzebowaliby pomocy. 

Tylko jeden nauczyciel wie, że do niego nikt by nie przyszedł prosić o pomoc.  
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Siódme pytanie dotyczyło potrzeby wyboru Rzecznika Szkoły do spraw Praw 

Dziecka w szkole. 3 osoby uważają, że jest to potrzebne, 21 osób uważa, że nie ma takiej 

potrzeby, a 11 osób nie ma zdania. Nauczyciele wpisali, że powinna być to osoba, która jest 

wrażliwa na krzywdę dzieci. Jedna osoba wskazała konkretną osobą, którą była Dominika 

Tumas.  
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WNIOSKI KOŃCOWE 

1. Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzona w szkole wykazała, że w placówce w sposób 

rzetelny i zorganizowany prowadzone są działania upowszechniające prawa dziecka 

 i ucznia. 

2.  W dokumentach szkoły znajdują się zapisy potwierdzające realizację problematyki 

praw dziecka i ucznia. 

3.  Uczniowie oraz rodzice są zapoznawani z wyżej wymienionymi dokumentami.  

4.  Przestrzeganie praw dziecka na terenie szkoły jest diagnozowane.  

5. Uczniowie wiedzą, jakie przysługują im prawa oraz gdzie mogą szukać pomocy  

w przypadku przejawów ich łamania.  

6. Nauczyciele mówiąc uczniom o ich prawach zbyt często ograniczają się jednak do 

informacji przekazywanych na lekcji. 

 

Co należy zrobić? 

1. Reagować na wszelkie przejawy niewłaściwych zachowań uczniów.  

2. Współpracować w tym zakresie z rodzicami uczniów, nauczycielami, specjalistami, 

dyrektorem szkoły. 

3. Objąć uczniów przejawiających zachowania agresywne pomocą psychologiczno-

pedagogiczną na terenie placówki. 

4. Dalej podejmować działania upowszechniające tematykę praw dziecka i ucznia. 

5. Zwrócić uwagę rodzicom, żeby zainteresowali się zagadnieniami Praw Dziecka  

i znaleźli czas na dyskusje z dzieckiem. 

6. W celu uniknięcia sytuacji, gdzie prawa ucznia mogą być naruszone lub przynajmniej, 

może to być tak zinterpretowane przez ucznia, nauczyciele powinni zawsze jasno 

formułować komunikaty co do wystawianych ocen razem z krótkim i klarownym 

uzasadnieniem zrozumiałym dla ucznia, nie powinni komentować wyglądu, 

pochodzenia czy wyznawanej religii oraz spraw rodzinnych, które mogłyby sprawić, 

że uczeń czuje się zawstydzony lub upokorzony.   
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Ankieta dla Uczniów: 

Ankieta została opracowana przez nauczycieli i dyrektora szkoły. Ankieta ma na celu 

poznanie Twojej opinii na temat przestrzegania praw dziecka i ucznia  obowiązujących   
w szkole i w domu. Ankieta jest anonimowa, a odpowiedzi zostaną opracowane wyłącznie 

zbiorowo. Proszę zatem o szczere wypowiedzi. 

Podkreśl właściwą odpowiedź lub odpowiedzi. 

1. Które z wymienionych Praw Dziecka znasz? 

( możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi )  

 

a. prawo do życia 

b. prawo do wolności religii i przekonań 

c. prawo do decydowania o swoim życiu 

d. prawo do ochrony zdrowia 

e. prawo do nauki  

f. prawo do swobodnego wyrażania poglądów i poszanowania ich przez 

dorosłych 

g. prawo do wypoczynku, czasu wolnego i rozrywki 

h. prawo wolności wypowiedzi 

i. prawo działania w zarządzie Samorządu Uczniowskiego i kołach 

zainteresowań na zasadzie dobrowolności. 

j. prawo do bycia wychowywanym w duchu tolerancji i szacunku. 

 

2. Które z wymienionych wyżej Praw według Ciebie jest najważniejsze? 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

3. W jakich sytuacjach Prawa Dziecka są przestrzegane? 

( możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi )  

 

a. Możesz wypowiadać się na lekcji 

b. Masz prawo mieć przerwę między lekcjami 

c. Nauczyciel poinformował Cię o wymaganiach na poszczególne oceny 

d. Możesz wybierać przedstawicieli do Samorządu Szkolnego 

e. W czasie lekcji i na przerwach czujesz się bezpieczny 

f. Są nauczyciele, którym możesz zaufać i zwierzyć się 

g. Są nauczyciele, którym możesz przekazać opinie w sprawach dotyczących 

szkoły 

h. Twój wygląd miał kiedyś wpływ na to jaką otrzymałeś ocenę 

i. Twoje pochodzenie, wyznawana religia miały wpływ na otrzymaną ocenę 

j. Nauczyciel komentował Twoje sprawy rodzinne lub osobiste w taki sposób, że 

czujesz się zawstydzony, upokorzony. 



28 

 

4. Czy zostałeś zapoznany z Prawami Dziecka? 

a. TAK 

b. NIE 

c. NIE WIEM 

 

5. Kto Cię zapoznał z Prawami Dziecka? 

a. Nauczyciel, wychowawca 

b. Rodzice / prawni opiekunowie 

c. Przyjaciele 

d. Pedagog / psycholog 

e. Sam czytałem / sama czytałam na ten temat 

f. Nikt mnie nie zapoznał 

 

6. Czy Twoim zdaniem Prawa Dziecka są przestrzegane? 

a. TAK 

b. NIE 

c. NIE WIEM 

Jeśli nie, podaj przykłady nieprzestrzegania Praw Dziecka: 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7. Do kogo możesz zwrócić się o pomoc, gdy Twoje prawa są nieprzestrzegane?  

( możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi )  

a. Rzecznik Praw Dziecka 

b. Nauczyciel, wychowawca 

c. Rodzice / prawni opiekunowie 

d. Przyjaciele 

e. Pedagog / psycholog 

f. Telefon zaufania - Niebieska Linia 

 

8. Czy jest  potrzeba wyboru Rzecznika Szkoły wśród nauczycieli, do spraw Praw 

Dziecka, aby wspierał w swoich działaniach Prawa Uczniów ? 

i. TAK 

j. NIE 

k. NIE WIEM 

Jeśli TAK, to kto mógłby stać na tym stanowisku?  

 

……………………………………………………………………………………………… 
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Ankieta dla Rodziców: 

Ankieta opracowana została przez nauczycieli i dyrektora szkoły do użytku wewnętrznego. 

Pragniemy poznać Pani/Pana zdanie na temat przestrzegania praw dziecka i ucznia  
 w szkole, do której Pani/Pana dziecko uczęszcza i poza nią. Ankieta ma na celu 

dostarczenie cennych informacji, które pozwolą udoskonalić pracę szkoły tak, aby w jak 

największym stopniu spełniała oczekiwania rodziców. Proszę zatem o szczere odpowiedzi. 

Ankieta jest anonimowa, a odpowiedzi zostaną opracowane wyłącznie zbiorowo. 

Proszę o podkreślenie właściwej odpowiedzi. 

1. Czy Pani/Pana dziecko zna swoje prawa? 

a. TAK 

b. NIE 

c. NIE WIEM 

 

2. Czy rozmawiają Państwo z dzieckiem o Jego Prawach? 

a. TAK 

b. NIE 

 

3.  Czy dziecko podejmuje rozmowy z Państwem dotyczące Praw jakie posiada lub 

sposobu łamania tych Praw? 

a. TAK 

b. NIE 

c. NIE WIEM  

 

4. Czy według Pani / Pana Prawa Dziecka są respektowane w Państwa otoczeniu  

(dom, sąsiedzi, znajomi) ? 

a. TAK 

b. NIE 

c. NIE WIEM 

Jeśli nie, to proszę podać przykład nieprzestrzegania praw 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

5. Czy według Pani / Pana Prawa Dziecka są respektowane w szkole, do której chodzi  ? 

a. TAK 

b. NIE 

c. NIE WIEM 

Jeśli nie, to proszę podać przykład nieprzestrzegania praw 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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6. Czy powiadomiłby/aby Pan/Pani jakieś osoby, bądź instytucje, gdyby Pan/Pani 

widział lub słyszał, że jakiemuś dziecku dzieje się krzywda? 

a. TAK 

b. NIE 

c. NIE WIEM 

 

7. Czy są Państwo zapoznawani z dokumentami szkolnymi, w których znajdują się 

zapisy odnoszące się do Praw Dziecka: Statut Szkoły, Program wychowawczo - 

profilaktyczny? 

a. TAK 

b. NIE 

c. NIE WIEM 

 

8. Czy mają Państwo możliwość samodzielnie zapoznać się z wyżej wymienionymi 

dokumentami –  

np. na stronie internetowej? 

a. TAK 

b. NIE  

c. NIE WIEM 

 

9. Czy szkoła podejmuje działania mające na celu upowszechnianie Praw Dziecka wśród 

uczniów? 

a. TAK 

b. NIE 

c. NIE WIEM 

Jeśli TAK, jakie są to działania? 

( Można podkreślić więcej niż jedną odpowiedź )  

a) lekcje wychowawcze i profilaktyczne poświęcone temu zagadnieniu  

b)  organizowanie konkursów poświęconych temu zagadnieniu  

c)  publikowanie informacji o prawach dziecka np. na tablicach ściennych, stronie 

internetowej 

d)  organizowanie apeli i uroczystości szkolnych  

e)  spektakle, przedstawienia profilaktyczne 

f)  inne, jakie?......................................................... 

 

10. Czy jest  potrzeba według Państwa wyboru Rzecznika Szkoły wśród nauczycieli, do 

spraw Praw Dziecka, aby wspierał w swoich działaniach Prawa Uczniów ? 

a. TAK 

b. NIE 

c. NIE WIEM 

Jeśli TAK, to kto mógłby stać na tym stanowisku?  

……………………………………………………………………………………………… 
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Ankieta dla Nauczycieli : 

 Ankieta ma na celu zdiagnozowanie propagowania i przestrzegania praw ucznia i dziecka 

 w szkole i poza nią. Została opracowana przez nauczycieli i dyrektora szkoły do użytku 

wewnętrznego, a jej wyniki pozwolą udoskonalić pracę szkoły. Proszę zatem o szczere 

odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa, a odpowiedzi zostaną opracowane wyłącznie zbiorowo. 

Proszę o podkreślenie właściwej odpowiedzi. 

1. Czy na zajęciach prowadzonych przez Pani / Pana są realizowane tematy związane z 

Prawami Dziecka? 

a. TAK 

b. NIE  

 

2. Czy Pan / Pani przestrzega Praw Dziecka? 

a. TAK 

b. NIE 

 

3. Czy zna Pan / Pani przykłady nieprzestrzegania Praw Dziecka w szkole? 

a. TAK 

b. NIE 

Jeśli TAK, to proszę podać przykład nieprzestrzegania praw: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. Czy Pan / Pani  propaguje Prawa Dziecka? 

a. TAK 

b. NIE 

 

5. Jakie działania w szkole są podejmowane, aby uświadomić i propagować  Prawa 

Dziecka? 

( Można podkreślić więcej niż jedną odpowiedź ) 

 

a. lekcje wychowawcze i profilaktyczne poświęcone temu zagadnieniu  

b. organizowanie konkursów poświęconych temu zagadnieniu  

c.  publikowanie informacji o prawach dziecka np. na tablicach ściennych, 

stronie internetowej 

d. organizowanie apeli i uroczystości szkolnych 

e.  spektakle, przedstawienia profilaktyczne  

f. kółko dziennikarskie 

g. akcje wolontariatu 

h. inne jakie ? …………………………………………………………………… 
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6. Czy według Pana / Pani uczeń zwróciłby się do Pani / Pana z pomocą, jeśli jego prawa 

byłyby łamane? 

a. TAK 

b. NIE 

c. NIE WIEM 

 

7.  Czy według Państwa jest potrzeba wyboru Rzecznika Szkoły do spraw Praw Dziecka 

w szkole? 

a. TAK 

b. NIE 

c. NIE WIEM 

Jeśli TAK, to kto mógłby stać na tym stanowisku?  

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


