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Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół                  

w Trzcianie przez zespół nauczycieli powołany do ewaluacji dotyczącej respektowania norm 

społecznych. 

Głównym celem raportu jest przekazanie grupom odbiorców zainteresowanych ewaluacją dotyczącą 

respektowania norm społecznych informacji o jej wynikach.  

W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje dotyczące respektowania norm społecznych 

pochodzące z wielu źródeł, od: uczniów, rodziców, uczących w szkole nauczycieli  przy wykorzystaniu 

różnych metod badawczych. 

Badanie zostało zrealizowane w okresie stycznia do marca 2014 roku przez zespół nauczycieli,                   

w skład którego weszli: Joanna Gajewska – Ząbek, Jacek Kisiel, Maria Kozdra –Bułdak, Elżbieta 

Marczydło, Iwona Mikosz, Renata Misiuda, Monika Wołowiec. Wszyscy nauczyciele są pracownikami ZS 

w Trzcianie.  

Na podstawie zebranych danych został sporządzony poniższy raport. 

Badaniami objęto: 

• 81 uczniów (klasy II SP, IV SP, Ia Gimnazjum, Ib Gimnazjum) 

• 69 rodziców (uczniów klasy II SP, IV SP, Ia Gimnazjum, Ib Gimnazjum) 

• 25 nauczycieli 

OPIS WYNIKÓW I ICH INTERPRETACJA 

 

1. Stan wiedzy uczniów na temat oczekiwanych od nich postaw w szkole. 

Informacje na temat tego, czy uczniowie wiedzą, jakich postaw się od nich oczekuje, uzyskano 

poprzez ankietowanie wybranej grupy uczniów, rodziców, a także nauczycieli.  

Kwestii tej dotyczyły pytania nr 1, 2, 3 w ankietach dla uczniów, rodziców, nauczycieli.  

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że 100% uczniów SP i  90% uczniów G, aż 97% rodziców uczniów 

SP i 93% rodziców uczniów G i 100 % nauczycieli i wie, jakich zachowań oczekuje się od uczniów                        

w szkole. 

Uczniowie SP i nauczyciele za najważniejsze źródło wiedzy o obowiązujących normach uznali Statut 

Szkoły – uczniowie SP 64 %, nauczyciele 100%. Natomiast uczniowie G oraz rodzice SP i G wskazali w tym 

pytaniu na lekcje wychowawcze – uczniowie SP 56%, uczniowie G - 57%, rodzice SP - 79%, rodzice G - 

53%. Najmniejszą rolę  w zapoznawaniu uczniów z normami społecznymi ankietowani przypisali 

wychowaniu przez teatr – rodzice SP - 38%, rodzice G - 7% , nauczyciele - 40%. 
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Z analizy ankiety wynika, że uczniowie w mniejszym bądź większym stopniu przestrzegają wszystkich 

wymienionych w arkuszu badawczym norm społecznych.  

Do najczęściej respektowanych uczniowie SP zaliczyli  szacunek do innych oraz kulturę osobistą                      

i higienę – po 85%, dbanie o wspólne dobro – 78%, dbają o bezpieczeństwo – 78% i dążenie do 

zdobywania wiedzy – 78% – 59,44%. Do najrzadziej przestrzeganych norm społecznych ankietowani 

zaliczyli wystrzegają się agresywnych zachowań – 10%.  

Natomiast w gimnazjum najczęściej wskazywali w tym punkcie na kulturę osobistą i higienę – po 

60% oraz szacunek dla innych – 52%. Do najrzadziej przestrzeganych norm społecznych ankietowani 

zaliczyli dbanie o wspólne dobro - 20% i dbanie o bezpieczeństwo – 20%.  

Wnioski: 

Analiza powyższych danych dowodzi, iż uczniowie Zespołu Szkół w Trzcianie wiedzą, jakich postaw 

się od nich oczekuje – 95 % badanych. Należy jednak więcej uwagi poświęcić przestrzeganiu takich norm 

społecznych jak: dbanie o bezpieczeństwo i wystrzeganie się agresywnych zachowań. 

2. Bezpieczeństwo uczniów w szkole. 

Stopień poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole sprawdzono poprzez przeprowadzenie ankiety 

wśród uczniów, rodziców, nauczycieli. Powyższego zagadnienia dotyczyły pytania nr 4, 5, 6. 

W szkole bezpiecznie czuje się 93% uczniów SP i G, potwierdza to 97% rodziców uczniów SP i 93% 

rodziców uczniów G i 100% nauczycieli. Na fakt, że bezpieczeństwo uczniów w szkole jest zagrożone 

zwróciło uwagę (7% uczniów SP i 17% uczniów w G oraz 5% rodziców SP i 7% rodziców G ).  

Na 5 stopień bezpieczeństwo oceniło 70% uczniów SP i 32% uczniów G, rodziców 46% SP i 30% G 

oraz 100% nauczycieli, na 4 zaś - 22% uczniów SP i 40 % - gimnazjum, 46% rodziców SP, 40% rodziców G. 

Na 2 stopień wskazało 5% rodziców SP i  natomiast 3% rodziców G wskazało na 1 stopień.  

Wszyscy ankietowani wskazali te same powody braku poczucia bezpieczeństwa uczniów                         

w szkole. Do najczęstszych uczniowie zaliczyli: obgadywanie (15% SP, 42% G), rodzice wskazali na 

przezywanie (49% SP, 26% G). Rzadziej powodem braku poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów SP jest 

bicie, kopanie, grożenie, zastraszanie (2%) wśród uczniów G zastraszanie oraz izolowanie w grupie (0%). 
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Wnioski: 

Uczniowie Zespołu Szkół w Trzcianie czują się w szkole bezpiecznie – 93%), jednak należy wzmóc 

działania wychowawcze, które przyczynią się do tego, by zmniejszyć ilość zachowań powodujących brak 

poczucia bezpieczeństwa w szkole.  

3. Diagnozowanie zachowań uczniów. 

Wiedzę na temat sposobów diagnozowania zachowań uczniów uzyskano na podstawie analizy 

ankiety skierowanej do uczniów, rodziców, nauczycieli. Sprawy tej dotyczyły pytania nr 7 i 8. 

Zdania, iż w szkole analizuje się zachowania uczniów, jest 100% nauczycieli oraz uczniów SP, 70% 

uczniów G, 95% rodziców uczniów SP i 87% uczniów rodziców G. 22% uczniów G i 5% rodziców uczniów 

SP i 3 % rodziców uczniów G uważa, iż zachowanie uczniów w szkole nie jest analizowane. Niestety, 10% 

badanych rodziców nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. 

Zdaniem ankietowanych uczniów SP podstawowym źródłem wiedzy o nieprzestrzeganiu norm 

społecznych są rozmowy z uczniami (80%) oraz omawianie analizowanie negatywnych zachowań 

uczniów (78%). Wśród uczniów G oprócz rozmów z uczniami (52%) wskazano również na obserwacja 

uczniów na lekcjach i podczas przerw (32%).  Rodzice wskazali na rozmowę z uczniami jako podstawowe 

źródło wiedzy o nieprzestrzeganiu norm społecznych (82% SP i 73% G).  

Wnioski: 

W szkole analizuje się zachowanie uczniów - 92% badanych. 

4. Skuteczność stosowanych przez nauczycieli metod i form pracy we wzmacnianiu  

i eliminowaniu zagrożeń.  

Skuteczność metod i form pracy we wzmacnianiu i eliminowaniu zagrożeń sprawdzono na 

podstawie pytań: 9, 10, 11, 12 w ankietach. 

Z analizy ankiet wynika, że zdaniem uczniów (98% SP i 75% G), rodziców (97% SP 100% G) oraz 

samych nauczycieli (100%), w szkole podejmuje się działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń. 

2% uczniów SP i 22% uczniów G oraz 3% rodziców SP udziela odpowiedzi przeczącej. 2% ankietowanych 

uczniów nie udzieliło odpowiedzi na zadane pytanie. 

Za najskuteczniejsze działania szkoły sprzyjające przestrzeganiu norm społecznych większość 

ankietowanych uznała dyżury nauczycieli na przerwach (90% uczniów SP, 79% rodziców SP i 80% 

rodziców G, 100% nauczycieli ), obecność w szkole kamer (88% uczniowie SP), indywidualne rozmowy                

z wychowawcą ( 68% uczniowie SP i 35% uczniowie G). Inne działania sprzyjające przestrzeganiu norm 
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społecznych, jednak w mniejszym stopniu, to:  spotkania z policją (5% uczniowie SP i 10% uczniowie G)               

i spektakle teatralne (5% uczniowie SP i G). 

Najczęstsza reakcją według badanych uczniów SP jest ocena z zachowania z zachowania (83%) 

upomnienie/uwaga pisemna (80%), ustne (78%). A w gimnazjum upomnienie/uwaga pisemna i ustne 

(57%). Rodzice uczniów SP i G wskazali na upomnienie ustne (85%SP i 80%G). Rozmowa dyscyplinująca              

z pedagogiem i dyrektorem jest najrzadziej stosowanym sposobem reagowania na niewłaściwe 

zachowanie uczniów (15% G).  

Skuteczność podejmowanych działań pozytywnie w szkole podstawowej oceniło 90% 

ankietowanych uczniów, 92% rodziców, a w gimnazjum 65% uczniów, 93% rodziców. Niewielka część 

badanych uważa, iż podejmowane przez nauczycieli działania nie są skuteczne (10% uczniów SP, 27% 

uczniów G i 8% rodziców SP oraz 7% rodziców G). Pytanie to bez odpowiedzi zostawiło 8% 

respondentów wśród uczniów G.  

Wnioski: 

W szkole podejmuje się działania mające na celu wzmacnianie właściwych zachowań 

i eliminowanie zagrożeń – 94 %. 

5. Modyfikowanie działań szkoły zmierzających do przestrzegania norm społecznych 

z uwzględnieniem inicjatyw rodziców i uczniów. 

Modyfikowanie działań szkoły zmierzających do przestrzegania norm społecznych z uwzględnieniem 

inicjatyw rodziców i uczniów sprawdzono wśród rodziców na podstawie pytań 13, 14, 15, 16. 

 

92% rodziców SP i 93% rodziców G uważa, że podejmowane przez nauczycieli działania są skuteczne. 

Zdecydowana większość ankietowanych uważa, że wymienione działania są modyfikowane (95% SP                  

i 87% G). Ankietowani uważają, że modyfikacjach tych uwzględnia się inicjatywy uczniów (87% rodziców 

SP i 73% rodziców G) oraz rodziców (75% SP i 80% G). 

 

VII. WNIOSKI I REKOMENDACJE 

 

Wnioski: 

• Uczniowie wiedzą, jakich postaw się od nich oczekuje. 

• Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. 

• W szkole diagnozuje się zachowania uczniów. 
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• Stosowane przez nauczycieli metody i formy pracy są skuteczne we wzmacnianiu właściwych 

zachowań i eliminowaniu zagrożeń. 

• W szkole modyfikuje się działania zmierzające do przestrzegania norm społecznych 

z uwzględnieniem inicjatyw uczniów i rodziców. 

 

Rekomendacje: 

• Należy wzmacniać obowiązujące w szkole normy społeczne, a w szczególności:   dbanie                          

o bezpieczeństwo i wspólne dobro, wystrzeganie się agresywnych zachowań. 

• Należy wzmóc działania wychowawcze, które przyczynią się do zmniejszenia ilości takich 

zachowań jak: obgadywanie, przezywanie. 

 


