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Siedlin, październik 2019r. 

PRZEDMIOT EWALUACJI

Działania szkoły w zakresie kształtowania i respektowania norm społecznych

CEL EWALUACJI

Ocena  skuteczności  działań  szkoły  w  zakresie  kształtowania  i  respektowania

norm społecznych

ODBIORCY EWALUACJI

 Nauczyciele

 Dyrektor

 Uczniowie kl. I-III

 Rodzice

PYTANIA EWALUACYJNE

 Jakie  metody  pracy  na  lekcji  pozwalają  na  łączenie  treści  dydaktycznych

z wychowawczymi w celu kształtowania ważnych norm społecznych?

 W  jakim  stopniu  wybrane  programy  nauczania  sprzyjają  kształtowaniu

i respektowaniu norm społecznych?

 W  jakim  stopniu  nauczyciele  wykorzystują  system  wartości  rodziców

w procesie planowania pracy wychowawczej?

 Jakie  cele  wychowawcze  udało  się  zrealizować  na  zajęciach  dodatkowych

organizowanych w szkole?

METODY BADAWCZE:

 ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

 wywiad z dyrektorem i pedagogiem,

 obserwacja, analiza zajęć dodatkowych,

HARMONOGRAM BADANIA

07-11.10.2019r. – opracowanie koncepcji ewaluacji I narzędzi;

14-31.10.2019r. – przeprowadzenie badania: ankiety wśród rodziców, uczniów             

i nauczycieli; wywiad z dyrektorem i pedagogiem;
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04 - 08.11.2019r. – raport ewaluacyjny, wyniki przedstawione podczas spotkania 

grupowego z radą pedagogiczną;

W  ramach  badania  przeprowadzono  ankietowanie  uczniów  kl.  I-III  Szkoły

Podstawowej  w  Siedlinie  i  ich  rodziców,  ankietowanie  nauczycieli  kl.  I-III,

przeprowadzono wywiady z pedagogiem szkolnym oraz dyrektorem szkoły.

Dokonano  podsumowania  wyników  badania  ewaluacyjnego  pod  kątem

określonych w koncepcji ewaluacji kryteriów.
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WYNIKI BADANIA EWALUACYJNEGO

1. BADANIE ANKIETOWE

A) UCZNIOWIE kl. I-III 

Liczba ankietowanych – 20

1. Czy jako uczeń znasz swoje prawa i obowiązki?           

Tak Nie Częściowo

18 0 2

90% 0% 10%

Większość  ankietowanych  uczniów  (90%)  stwierdziła,  że  znają  swoje  prawa

i obowiązki. 10% - podało, że znają częściowo.

2. Czy znasz zasady właściwego zachowania się w szkole?

Tak Nie Częściowo

20 0 0
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100% 0% 0%

Wszyscy ankietowani potwierdzili, że znają zasady właściwego zachowa-
nia się w szkole.

3. Czy Ty przestrzegasz zasad właściwego zachowania się w szkole?

Tak Raczej tak Nie Raczej nie

9 10 0 1

45% 50% 0% 5%
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95% badanych podało, że przestrzegają lub raczej przestrzegają zasad

właściwego zachowania się w szkole. 5% stwierdziło, że raczej nie przestrzega-

ją. 

4. Czy, Twoim zdaniem, inni uczniowie przestrzegają zasad dobrego zacho-

wania się?

Tak Raczej tak Nie Raczej nie

13 3 0 4

65% 15% 0% 20%
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Zdaniem  większości ankietowanych uczniów (80%), inni uczniowie przestrzegają

zasad dobrego zachowania się.  20% stwierdziło,  że raczej  inni uczniowie nie prze-

strzegają takich zasad.

5. Czy w szkole czujesz się bezpiecznie?

Tak Nie Częściowo

16 0 4

80% 0% 20%

Większość badanych (80%) twierdzi, że czują się w szkole bezpiecznie, a 20% - że

częściowo.

6. Jacy są Twoi koledzy/koleżanki?

Koleżeńscy Koleżeńscy i obojętni Koleżeńscy, obojętni
i agresywni

Obojętni

14 3 1 2

70% 15% 5% 10%
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70% ankietowanych uczniów uważa, że ich koledzy są koleżeńscy, 15% - że kole-
żeńscy i obojętni, a 5% - że agresywni.

7. W jaki sposób nauczyciele reagują na niewłaściwe zachowania uczniów?

Uwagi Uwagi i punkty
ujemne

Rozmowy z
rodzicami

Rozmowy z wychowaw-
cą, dyrektorem, pedago-

giem

Inne  - zwracanie 
uwagi, upomina-
nie

20 8 8 8 1

100% 40% 40% 40% 5%
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Wszyscy ankietowani uczniowie stwierdzili, że nauczyciele reagują na niewła-

ściwe zachowania uczniów w formie uwag. Po 40% podało, że nauczyciele wpisują

uwagi i punkty ujemne, przeprowadzane są rozmowy z rodzicami,                         z wy -

chowawcą, dyrektorem i pedagogiem. 5% badanych podało inne formy reagowania

nauczycieli: zwracanie uwagi, upominanie.

8. W jaki sposób, od kogo dowiadujesz się, jak powinieneś zachowywać się 

w szkole?

Od rodziców i nauczycieli Od rodziców, nauczycieli i podczas apeli w szkole.

5 15

25% 75%

Większość  badanych  (75%)  stwierdziła,  że  dowiadują  się,  jak  powinni

zachowywać się  w szkole,  od rodziców,  nauczycieli  i  podczas  apeli  w szkole.  25%

podało, że dowiadują się od rodziców i nauczycieli.

B) RODZICE UCZNIÓW KL. I-III 

Liczba ankietowanych – 34
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1. Czy  miał/miała  Pan/Pani  możliwość  zapoznania  się  z  dokumentacją
szkolną (np. statut, program wychowawczo-profilaktyczny, kodeksy klasowe),
dotyczącą respektowania norm społecznych przez Pana/Pani dziecko?     

           
Odpowiedzi TAK RACZEJ 

TAK

NIE RACZEJ 

NIE

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba %

25 73 5 15 1 3 3 9

Większość  ankietowanych  rodziców  (88%)  miała  mozliwość  zapoznania  się
z dokumentacją szkolną dotyczącą respektowania norm społecznych w szkole. Tylko
12% stwierdziło, że nie mieli lub raczej nie mieli takiej możliwości.

2. Czy  nauczyciele  przekazują  Panu/Pani  dziecku  informacje  na  temat
zasad zachowania się w szkole?

Odpowiedzi TAK NIE

Liczba % Liczba %

34 100 0 0
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Wszyscy  ankietowani  rodzice  stwierdzili,  że  nauczyciele  przekazują  ich
dzieciom informacje na temat zasad zachowania się w szkole.

3. Czy Pana/Pani dziecko zna zasady właściwego zachowania się w szkole?

Odpowiedzi TAK RACZEJ 

TAK

NIE RACZEJ 

NIE

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba %

33 97 1 3 0 0 0 0
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Większość badanych rodziców (97%) stwierdziło, że ich dzieci znają zasady właści-
wego zachowania się w szkole, a 3% - że raczej znają.

4. Czy Pana/Pani dziecko przestrzega zasad właściwego zachowania się w
szkole?                

Odpowiedzi TAK RACZEJ 

TAK

NIE RACZEJ 

NIE

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba %

26 76 8 24 0 0 0 0

             Większość ankietowanych (76%) uważa, że  ich dzieci przestrzegają zasad wła-
ściwego zachowania się w szkole, a 24%, że raczej przestrzegają tych zasad.

5. Czy, zdaniem Pana/Pani, nauczyciele prawidłowo reagują na niewłaści-
we zachowania się uczniów?

Odpowiedzi TAK RACZEJ 

TAK

NIE RACZEJ 

NIE

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba %
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26 76 8 24 0 0 0 0

Zdaniem większości badanych (76%) nauczyciele właściwie reagują na niewłaściwe
zachowania uczniów. 24% uważa, że nauczyciele raczej właściwie reagują. 

6. Czy w szkole podejmowane są działania wychowawcze w celu kształto-
wania                                       u uczniów norm społecznych?

Odpowiedzi TAK RACZEJ 

TAK

NIE RACZEJ 

NIE

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba %

24 71 10 29 0 0 0 0

Jeśli tak lub raczej tak.

Liczba %

pogadanki z uczniami, 26 76

zajęcia edukacyjne, 26 76

indywidualne rozmowy
z pedagogiem

szkolnym/psychologiem,

16 47

zajęcia z wychowawcą, 25 73
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apele, akcje profilak-
tyczne,

24 71

współpraca z rodzicami, 23 68

monitoring, 12 35

dyżury nauczycieli pod-
czas przerw,

22 65

Większość ankietowanych (71%) potwierdziło fakt, że w szkole podejmowane są

działania  wychowawcze  w  celu  kształtowania  u  uczniów  norm  społecznych.  29%-

stwierdziło, że raczej są podejmowane. Większość, jako przykłady takich działań, po-

dało pogadanki z uczniami, zajęcia edukacyjne, zajęcia z wychowawcą, apele, akcje

profilaktyczne, współpracę z rodzicami, dyżury nauczycieli podczas przerw.

7. Czy  Pana/Pani  zdaniem,  realizowane  w  szkole  programy  nauczania
uwzględniają kształtowanie u uczniów norm społecznych?

Odpowiedzi TAK NIE NIE WIEM

Liczba % Liczba % Liczba %

23 68 0 0 11 32
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Zdaniem większości ankietowanych rodziców (68%),  realizowane w szkole pro-
gramy nauczania uwzględniają kształtowanie u uczniów norm społecznych. 32% nie
wie, czy programy uwzględniają takie treści.

8. Czy działania podejmowane przez szkołę w celu kształtowania postaw i
norm społecznych uczniów są skuteczne?

Odpowiedzi TAK RACZEJ 

TAK

NIE RACZEJ 

NIE

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba %

21 62 12 35 0 0 1 3
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61% badanych rodziców uważa, że działania podejmowane przez szkołę w celu
kształtowania postaw i norm społecznych uczniów są skuteczne. 35% stwierdziło, że
raczej są skuteczne takie działania, a tylko 3% - że raczej nie.

9. Czy Pana/Pani dziecko czuje się w szkole bezpiecznie? 

Odpowiedzi TAK RACZEJ 

TAK

NIE RACZEJ 

NIE

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba %

20 59 13 38 0 0 1 3

59% badanych uważa, że ich dzieci czują się w szkole bezpiecznie, 38% - że ra-
czej czują się bezpiecznie, a 3% - że raczej nie.

10. Czy są w szkole miejsca, w których Pana/Pani dziecko czuje mniej bez-
piecznie?  

          
Odpowiedzi TAK RACZEJ 

TAK

NIE RACZEJ 

NIE

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba %
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4 12 0 0 17 50 13 38

Jeśli TAK, to jakie to są miejsca?

Korytarz klas starszych.

Większość ankietowanych (88%), stwierdziło, że w szkole nie ma lub raczej nie ma

miejsc, w których ich dzieci czują mniej bezpiecznie. 12% uważa, że są takie miejsca.

Jako przykład takiego miejsca podali korytarze klas starszych.

11. Czy zdarzyło się w szkole, że Pana/Pani dziecko ktoś:

Odpowiedzi Liczba %

uderzył, 1 3

obraził, 2 6

okradł, 0 0

Nie było takiego zdarzenia. 31 91

EWALUACJA WEWNĘTRZNA / 17



2019/202   Szkoła Podstawowa im. Ks. Prymasa Kard. S. Wyszyńskiego w Siedlinie

Większość ankietowanych stwierdziło, że ich dzieci nie doświadczyły w szkole

zdarzeń typu uderzenie przez inne dziecko, obrażanie czy kradzież. 6% podało, że ich

dzieci doświadczyły, że ich ktoś obraził, a 3%, że ich ktoś uderzył. 

C) NAUCZYCIELE KL. I-III

Liczba ankietowanych – 7

1. Czy rodzice mają możliwość zapoznania się z dokumentacją szkolną (np. statut,
program wychowawczo-profilaktyczny, kodeksy klasowe), dotyczącą respekto-
wania norm społecznych przez uczniów? 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi % odpowiedzi

TAK 6 86

RACZEJ TAK 1 14

NIE - -

RACZEJ NIE - -
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Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, że rodzice mają lub raczej mają moż-
liwość zapoznania się z dokumentacją szkolną (np.  statut, program wychowawczo-
-profilaktyczny, kodeksy klasowe), dotyczącą respektowania norm społecznych przez
uczniów.

2. Czy nauczyciele przekazują uczniom informacje dotyczące norm społecznych 
obowiązujących w szkole?

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi % odpowiedzi

TAK 7 100

RACZEJ TAK - -

NIE - -

RACZEJ NIE - -
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Wszyscy ankietowani nauczyciele potwierdzili, że przekazują uczniom informacje 
dotyczące norm społecznych obowiązujących w szkole.

3. Czy uczniowie znają zasady zachowania się w szkole? 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi % odpowiedzi

TAK 5 71

RACZEJ TAK 2 28

NIE - -

RACZEJ NIE - -

Większość badanych (72%) twierdzi,  że uczniowie znają  zasady zachowania  się
w szkole. 28% - że raczej znają.

4. Czy uczniowie przestrzegają zasad właściwego zachowania się?

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi % odpowiedzi

TAK 5 71

RACZEJ TAK - -

NIE - -
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RACZEJ NIE 2 28

Zdaniem 72% ankietowanych, uczniowie przestrzegają zasad właściwego zacho-
wania się w szkole. 28% stwierdziło, że raczej nie przestrzegają.

5. Jakie niewłaściwe zachowania zdarzają się w szkole najczęściej?

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi % odpowiedzi

Agresja słowna 3 43

Używają wulgaryzmów 3 43

Lekceważący stosunek do n-li 2 28

Agresja werbalna (przezywanie,
obrażanie)

1 14

Niekulturalne zachowanie wo-
bec pracowników szkoły

1 14

Uczniowie na przerwach popy-
chają się

1 14

Uczniowie niewłaściwie odzy-
wają się do nauczycieli

1 14
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Ankietowani nauczyciele podali przykłady niewłaściwych zachowań, jakie  zdarzają

się w szkole najczęściej. Po 43% podało agresję słowną i używanie wulgaryzmów, 28%

- lekceważący stosunek do nauczycieli. Po 14% wymieniło: agresję werbalną, niekultu-

ralne zachowanie wobec pracowników szkoły, popychanie się na przerwach, niewła-

ściwe odzywanie się do nauczycieli. 

6. Czy, zdaniem Pana/Pani, nauczyciele prawidłowo reagują na niewłaściwe za-
chowania się uczniów?

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi % odpowiedzi

TAK 5 71

RACZEJ TAK 2 28

NIE - -

RACZEJ NIE - -
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Zdaniem 72% ankietowanych, nauczyciele prawidłowo reagują na niewłaściwe za-

chowania się uczniów. 28% uważa, że raczej prawidłowo reagują.

7. Jak Pan/Pani reaguje na niewłaściwe zachowania uczniów?

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi % odpowiedzi

Rozmawiam z uczniem 3 43

Staram się wytłumaczyć niewła-
ściwe zachowanie 

1 14

Przeprowadzam rozmowę wy-
jaśniającą z uczniem

1 14

Upominam ucznia 2 28

Uwagi słowne 2 28

Informuję rodzica /opiekuna 
ucznia

3 43

Rozmawiam z rodzicem 2 28

Odnotowuję uwagi w dzienniku 2 28

System kar i nagród 1 14
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Pogadanki i spotkania tema-
tyczne

1 14

Ankietowani nauczyciele podali przykłady reakcji na niewłaściwe zachowania się

uczniów. Największa grupa - po 43% stwierdziła, że w związku z niewłaściwym zacho-

waniem się uczniów przeprowadzają najczęściej rozmowę z uczniem i informują ro-

dzica/opiekuna.   Po  28%  podało,  że  odnotowują  uwagi  w  dzienniku,  rozmawiają

z rodzicem, upominają ucznia, stosują uwagi słowne.

8. Czy w szkole podejmowane są działania wychowawcze w celu kształtowania     
u uczniów norm społecznych?

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi % odpowiedzi

TAK 6 86

RACZEJ TAK 1 14

NIE - -

RACZEJ NIE - -

Jeżeli TAK lub RACZEJ TAK, to jakie?

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi % odpowiedzi
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pogadanki z uczniami 7 100

zajęcia edukacyjne 6 86

indywidualne rozmowy z pe-
dagogiem szkolnym/psycho-
logiem

7 100

zajęcia z wychowawcą 6 86

apele, akcje profilaktyczne 7 100

współpraca z rodzicami 7 100

monitoring 5 71

dyżury nauczycieli podczas 
przerw

7 100

inne, jakie? - -

Wszyscy ankietowani potwierdzili  fakt, że w szkole prowadzone są działania

wychowawcze w celu kształtowania u uczniów norm społecznych. Jako przykłady ta-

kich  działań  wszyscy  podali:  pogadanki  z  uczniami,  indywidualne  rozmowy

z  pedagogiem  szkolnym/psychologiem,  apele,  akcje  profilaktyczne,  współpracę

z rodzicami i dyżury nauczycieli podczas przerw. Większość badanych podała również

jako przykłady takich działań zajęcia edukacyjne, zajęcia z wychowawcą, monitoring.

9. Czy realizowane przez Pan/Panią programy nauczania uwzględniają kształto-
wanie u uczniów norm społecznych?

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi % odpowiedzi

TAK 7 100

NIE - -

NIE WIEM - -

Zdaniem wszystkich  ankietowanych,  programy  nauczania  realizowane  w szkole

uwzględniają kształtowanie u uczniów norm społecznych.

10.Czy w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej uwzględnia Pan/Pani system 
wartości rodziców?
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Odpowiedzi Liczba odpowiedzi % odpowiedzi

TAK 7 100

RACZEJ TAK - -

NIE - -

RACZEJ NIE - -

Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, że w swojej pracy dydaktyczno-wy-
chowawczej uwzględniają system wartości rodziców.

11.Czy działania podejmowane przez szkołę w celu kształtowania postaw i norm 
społecznych uczniów są skuteczne?

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi % odpowiedzi

TAK 2 28

RACZEJ TAK 5 71

NIE - -

RACZEJ NIE - -

Zdaniem  wszystkich  badanych  działania  podejmowane  przez  szkołę  w  celu

kształtowania postaw i norm społecznych uczniów są skuteczne.

2. WYWIADY

A) PEDAGOG SZKOLNY

Z wywiadu z pedagogiem wynika, że:

Nauczyciele  kl.  I-III  realizują  treści  wychowawcze  zawarte  w  Programie

wychowawczo-profilaktycznym  szkoły  w  stopniu  bardzo  dobrym,

dostosowanym do potrzeb uczniów;

Niewłaściwe zachowania uczniów kl. I-III: sprzeczki, przezywanie się, skarżenie,

izolowanie,  popychanie,  śmiecenie,  wyśmiewanie  się,  zabieranie  rzeczy  bez

pozwolenia, używanie wulgaryzmów;
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Podejmowane  przez  nauczycieli  kl.  I-III  działania  w  celu  kształtowania

u uczniów norm społecznych są skuteczne. Świadczą o tym, np. aktywny udział

w  życiu  klasy  i  szkoły,  współpraca  między  uczniami,  chętne  wykonywanie

poleceń nauczyciela, zadań, poczucie bezpieczeństwa w szkole, przestrzeganie

praw innych, przestrzeganie regulaminu klasy;

W  szkole  podejmowane  są  działania  w  celu  eliminowania  u  uczniów

niewłaściwych zachowań i nagradzania właściwych, np. obserwacja zachowań,

rozmowy  z  wychowawcą,  pedagogiem,  psychologiem,  dyrektorem,  uwagi,

stosowanie  kar  i  nagród  zgodnie  ze  statutem  szkoły,  ocena  zachowania

pochwały na forum.

B) DYREKTOR SZKOŁY 

Z wywiadu z dyrektorem wynika, że:

Podczas  obserwowanych  zajęć  edukacyjnych  nauczyciele  łączyli  treści

edukacyjne  z  wychowawczymi,  np.  bezpieczeństwo  podczas  przerw,

stosowanie  zwrotów  grzecznościowych,  relacje  między  rówieśnikami,

asertywność, przyjaźń;

Obserwowane dodatkowe zajęcia uwzględniały treści wychowawcze dotyczące

nałogów (program „ Nie pal przy mnie, proszę”), bezpieczeństwa w sieci;

Zdaniem dyrektora podejmowane przez szkołę działania w celu kształtowania

u uczniów kl.  I-III  norm społecznych są skuteczne. Uczniowie wiedzą,  jakich

zachowań się od nich oczekuje, znają swoje prawa i obowiązki.

Wyniki  obserwacji  w  zakresie  zachowań  uczniów  służą  do  niwelowania

niepożądanych  zachowań,  zwalczania  agresji,  eliminowania  przyczyn

konfliktów między uczniami.
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PODSUMOWANIE

WNIOSKI Z BADANIA EWALUACYJNEGO

1. Uczniowie  kl.  I-III  znają  swoje  prawa  i  obowiązki,  znają  zasady  właściwego

zachowania się. 

2. Rodzice  mają  możliwość  zapoznania  się  z  dokumentacją  szkolną,  dotyczącą

respektowania  norm  społecznych,  a  uczniowie  są  zapoznawani  przez

nauczycieli z zasadami zachowania, jakie obowiązują w szkole. 
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3. Uczniowie  przestrzegają  zasad  właściwego  zachowania  się  w  szkole,  co

potwierdza  większość  ankietowanych  uczniów,  większość  rodziców uczniów

i większość nauczycieli.

4. Większość uczniów czuje się  w szkole bezpiecznie,  ale 20% tylko częściowo

bezpiecznie. Twierdzą, że ich koledzy są koleżeńscy, ale też bywają obojętni lub

agresywni. 

5. W szkole zdarzają  się niewłaściwe zachowania uczniów, np. agresja słowna,

wulgaryzmy, lekceważący stosunek do nauczycieli,  niekulturalne zachowanie

wobec  pracowników  szkoły,  niewłaściwe  odzywanie  się  do  nauczycieli,

przepychanie się podczas przerw.

6. Większość  rodziców  stwierdziła,  że  ich  dzieci  nie  doświadczyły  w  szkole

zdarzeń typu uderzenie przez kogoś, obrażanie czy kradzież. 

7. Większość rodziców uczniów uważa, że w szkole nie ma miejsc, w których ich

dzieci czują się mniej bezpiecznie. 12% ankietowanych jednak wskazało takie

miejsce – korytarze klas starszych.

8. Nauczyciele  reagują  na  niewłaściwe  zachowania  uczniów  (uwagi,  punkty

ujemne,  rozmowy  z  rodzicami,  wychowawcą,  pedagogiem,  dyrektorem,

upominanie). Potwierdzili to wszyscy ankietowani rodzice i uczniowie.

9. W  celu  kształtowania  u  uczniów  norm  społecznych  ,  eliminowania

niewłaściwych  zachowań  i  nagradzania  właściwych  szkoła  podejmuje  różne

działania,  np.  pogadanki  z  uczniami,  podczas  zajęć  edukacyjnych  i  zajęć

z wychowawcą, apele i  akcje profilaktyczne, współpraca z rodzicami, dyżury

nauczycieli  podczas  przerw,  indywidualne  rozmowy  z  pedagogiem,

psychologiem, pochwały na forum, system kar i nagród. 

10.Realizowane  w  szkole  programy  nauczania  uwzględniają  kształtowanie

u uczniów norm społecznych. Nauczyciele łączą treści edukacyjne z treściami

wychowawczymi,  realizują  zadania  określone  w  Programie  wychowawczo-

profilaktycznym szkoły.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA / 29



2019/202   Szkoła Podstawowa im. Ks. Prymasa Kard. S. Wyszyńskiego w Siedlinie

11.Działania  podejmowane przez  szkołę  w celu kształtowania  u uczniów norm

społecznych  są  skuteczne,  czego  dowodzi  aktywny  udział  wielu  uczniów

w  życiu  klasy  i  szkoły,  współpraca  między  uczniami,  chętne  wykonywanie

poleceń nauczyciela, wykonywanie zleconych zadań, poczucie bezpieczeństwa.

12.Wnioski  z  monitorowania zachowania  uczniów służą  do planowania  działań

w celu niwelowania niewłaściwych zachowań, zwalczania agresji, eliminowania

przyczyn konfliktów między uczniami.

WNIOSKI DO PRACY:

1. Wzmacniać zachowania uczniów, którzy respektują obowiązujące w szkole

normy społeczne - nagradzać właściwe postawy uczniów.

2. Otoczyć  opieką tych  uczniów,  którzy  nie  czują  się  w szkole  bezpiecznie,

wyjaśnić i niwelować przyczyny takich sytuacji. 

3. Wzmocnić  współpracę  z  rodzicami  uczniów stwarzających problemy (nie

respektowanie norm społecznych, zagrożenie bezpieczeństwa).

4. Wzmocnić dyżury nauczycieli podczas przerw na korytarzach klas starszych.

Raport opracowała:

                                                                  Anna Leszczyńska

Załączniki:

1. Zestawienie zbiorcze wyników ankiety dla uczniów
2. Zestawienie zbiorcze wyników ankiet dla nauczycieli
3. Zestawienie zbiorcze wyników ankiet dla rodziców
4. Karta wywiadu z dyrektorem
5. Karta wywiadu z pedagogiem
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