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PRZEDMIOT EWALUACJI 

Obszar działalności szkoły: współpraca nauczycieli z rodzicami  

CEL EWALUACJI 

Ocena skuteczności działań szkoły w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami 

/profilaktyka uzależnień 

ODBIORCY EWALUACJI 

 Nauczyciele 

 Dyrektor 

 Uczniowie kl. IV-VIII 

 Rodzice uczniów kl. IV-VIII 

PYTANIA EWALUACYJNE 

 Jakie są oczekiwania uczniów w zakresie profilaktyki uzależnień? 

 Jakie są potrzeby i cele rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień? 

 W jaki sposób nauczyciele wspierają rodziców w zakresie kształtowania postaw 

wychowawczych, w tym profilaktyki uzależnień? 

 W jakim stopniu nauczyciele i rodzice podwyższyli wiedzę dotyczącą profilaktyki 

uzależnień dzieci? 

 W jaki sposób wykorzystano zdobytą wiedzę? 

METODY BADAWCZE: 

 ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

 analiza dokumentów. 

 

HARMONOGRAM BADANIA 

09 - 13.03.2020r. – opracowanie koncepcji ewaluacji I narzędzi; 

14 - 31.05.2020r. – przeprowadzenie badania: ankiety wśród rodziców, uczniów                   

i nauczycieli; analiza dokumentów; 

01 - 06.06.2020r. – raport ewaluacyjny, wyniki przedstawione podczas spotkania 

grupowego z radą pedagogiczną; 

W ramach badania przeprowadzono ankietowanie uczniów kl. IV-VIII Szkoły 

Podstawowej w Siedlinie i ich rodziców, ankietowanie nauczycieli kl. IV-VIII, 

przeprowadzono analizę dokumentacji pedagoga i wychowawców kl. IV- VIII. 

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. IV-VIII  

Liczba ankietowanych – 23 

Łączna liczba odpowiedzi 23 Odrzucone 0  

1 Czy posiadasz wystarczającą wiedzę dotyczącą uzależnień? 

 

 

 
Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

 
TAK  11 47.8 % 

 
RACZEJ TAK  11 47.8 % 

 
NIE  0 0 % 

 
RACZEJ NIE  1 4.3 % 

Komentarze do wyników: 

Na pytanie: "Czy posiadasz wystarczającą wiedzę dotyczącą uzależnień" 95,6% 

ankietowanych (22 osoby) odpowiedziała, że tak lub raczej tak. Jedynie 1 osoba (4,3%) 

udzieliła odpowiedzi - raczej nie. 
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2. Skąd, od kogo dowiadujesz się o uzależnieniach? 

Odpowiedzi uczniów: 

od rodziców, z telewizji, prasy, internetu i książek, ze szkoły, od rodziców, od wychowawcy             

i rodziny, od nauczycieli. 

 

Komentarze do wyników: 

O uzależnieniach uczniowie dowiadują się zwykle ze szkoły (od nauczycieli) lub w domu (od 

rodziców). Dodatkowym źródłem wiedzy bywają również: internet, telewizja, prasa czy 

książki. 

3 Czy wychowawca klasy prowadzi pogadanki na temat uzależnień? 

 

 

 
Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

 
TAK  17 73.9 % 

 
RACZEJ TAK  6 26.1 % 

 
NIE  0 0 % 

 
RACZEJ NIE  0 0 % 

Komentarze do wyników: 

Zdecydowana większość ankietowanych uczniów (73,9%, tj. 17 uczniów) potwierdza, iż 

wychowawca prowadzi pogadanki na temat uzależnień. 26,1% badanych (6 uczniów) 

stwierdza, że raczej tak jest. 
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4. Jakie znasz uzależnienia? 

Uczniowie wymienili uzależnienia: 

papierosy, dopalacze, komputer, alkohol, dopalacze, narkotyki, uzależnienie od komputera, 

interentu, hazardu, telefony, gry, używki, elektronika, lekarstwa. 

 

Komentarze do wyników: 

Odpowiedzi ankietowanych wskazują, że uczniowie znają i potrafią nazwać uzależniania. 

Najczęściej wymieniają: papierosy, alkohol, narkotyki. Pojawiają się również odpowiedzi 

wskazujące na uzależnienie od komputera (gry komputerowe), telefonu, kofeiny, dopalaczy, 

napojów energetyzujących, czy internetu. 

5. Jakie działania dotyczące uzależnień podejmuje szkoła? 

Uczniowie podali: 

Prowadzone są rozmowy, spotkania, pogadanki, rozmowy z rodzicami, psychologiem, 

zgłoszenie sprawy odpowiednim instytucjom, plakaty, pogadanki, filmy, filmy edukacyjne. 

 

Komentarze do wyników: 

Uczniowie potwierdzają, że szkoła podejmuje działania dotyczące uzależnień. Są nimi 

najczęściej: rozmowy, spotkania z psychologiem oraz zajęcia dotyczące profilaktyki . 

6. Czy, Twoim zdaniem, działania te są skuteczne? 
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Odpowiedź 
Odpowiedzi Udział 

 
TAK  6 26.1 % 

 
RACZEJ TAK  12 52.2 % 

 
NIE  3 13.0 % 

 
RACZEJ NIE  2 8.7 % 

Komentarze do wyników: 

Zdecydowana większość ankietowanych (18 ankietowanych, co stanowi 78,3%) potwierdza, 

że działania szkoły w uzależnień są skuteczne. Jedynie 5 ankietowanych (21,7% ogółu 

badanych) wskazuje brak skuteczności tych działań. 

7.  W jaki sposób możesz wykorzystać swoją wiedzę dotyczącą uzależnień? 

Uczniowie podali, że: 

mogą przekazać innym, przestrzegać innych, nauczyć go odpowiednio, jak ma zachowywać 

się w danej sytuacji, przekazać swoją wiedzę innym na ten temat, przestrzec innych, pomagać 

innym, samemu się nie uzależnić, mogą ją wykorzystać w rozmowie ze znajomymi, unikać 

sytuacji uzależnienia, mogą postępować w taki sposób, żeby być zdrowym. 

 

Komentarze do wyników: 

Ankietowani widzą możliwość wykorzystania swojej wiedzy na temat uzależnień. Większość 

z nich proponuje przekazywanie swojej wiedzy innym - młodszym kolegom, jak również 

wykorzystanie jej, by samemu uniknąć uzależnienia oraz udzielając pomocy osobie już 

uzależnionej. 

8. Czy Twoi rodzice chętnie współpracują z nauczycielami w zakresie 

profilaktyki uzależnień? 
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Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

 
TAK  8 34.8 % 

 
RACZEJ TAK  10 43.5 % 

 
NIE  1 4.3 % 

 
RACZEJ NIE  4 17.4 % 

Komentarze do wyników: 

Ankietowani uczniowie wskazują, że rodzice chętnie lub raczej chętnie współpracują                       

z nauczycielami w zakresie profilaktyki uzależnień (18 osób, tj. 78,3%).  

Niechętni ku temu są rodzice 4 ankietowanych, co stanowi 21,7% ogółu badanych. 

9. Jeżeli TAK lub RACZEJ TAK, to jakie są tego dowody? 

Uczniowie stwierdzili:  

Chcą wiedzieć jak najwięcej, aby chronić innych. 

Nie ma powodów do zmartwień. 

Rozmowy i spotkania, pomoc w lekcjach, rozmowa z uczniem, rozmowa z nauczycielami,  

pomagają im w realizacji lekcji i apelów, rozmowy na zebraniach z rodzicami 

 

Komentarze do wyników: 

Dowodem chęci współpracy wychowawcy z rodzicami jest według ankietowanych: udział               

w zebraniach rodzicielskich, indywidualna rozmowa z nauczycielem, rozmowy z dziećmi                      

w domu na temat uzależnień. 

 

 

B) RODZICE UCZNIÓW KL. IV-VIII  

Liczba ankietowanych – 24 

Łączna liczba odpowiedzi 24 Odrzucone 0  

1. Czy plan pracy wychowawcy klasy Pana/Pani dziecka uwzględnia 

profilaktykę uzależnień? 



2019/2020  
  Szkoła Podstawowa im. Kard. S. Wyszyńskiego w Siedlinie 

  

EWALUACJA WEWNĘTRZNA / 8 

 

 

 
Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

 
TAK  20 83.3 % 

 
NIE  4 16.7 % 

Komentarze do wyników: 

Zdecydowana większość ankietowanych rodziców (20 osób, co stanowi 83,3% ogółu) 

wskazuje, iż plan pracy wychowawcy klasy jego dziecka uwzględnia profilaktykę uzależnień. 

Tego faktu nie potwierdzają 4 osoby, tj. 16.7% ankietowanych. 

2. Czy współpracuje Pan/Pani z wychowawcą w zakresie profilaktyki 

uzależnień? 
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Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

 
TAK  7 29.2 % 

 
RACZEJ TAK  11 45.8 % 

 
NIE  5 20.8 % 

 
RACZEJ NIE  1 4.2 % 

Komentarze do wyników: 

75% badanych rodziców (18 osób) potwierdza, iż współpracuje z wychowawcą w zakresie 

profilaktyki uzależnień. Nie robi tego 6 badanych, co stanowi 25% ogółu ankietowanych. 

3. Jakie działania w ramach współpracy z rodzicami podejmują nauczyciele 

jako wychowawcy? 

Rodzice podali: 

rozmowy, spotkania, informowanie rodziców o każdej zaistniałej, niepokojącej sytuacji 

przedstawiają materiały w czasie np. zebrań, pedagogizacja na zebraniach, organizują 

pogadanki z różnymi osobami, a także sami rozmawiają z uczniami na ten temat. 

 

Komentarze do wyników: 

Rodzice potwierdzają, że szkoła podejmuje działania dotyczące uzależnień. Są nimi 

najczęściej: rozmowy (z uczniem lub rodzicem), pedagogizacja rodziców podczas zebrań, 

pogadanki z wychowawcą, pedagogiem czy psychologiem. 

4. Czy, zdaniem Pana/Pani uczniowie posiadają wiedzę dotyczącą uzależnień?  
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Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

 
TAK  8 33.3 % 

 
RACZEJ TAK  12 50 % 

 
NIE  1 4.2 % 

 
RACZEJ NIE  3 12.5 % 

Komentarze do wyników: 

Odpowiedzi ankietowanych wskazują, iż uważają oni, że uczniowie maja wiedzę dotyczącą 

uzależnień. Opowiedziało się za tym faktem 20 ankietowanych rodziców (83,3% ogółu). 4 

rodziców (26,7% ankietowanych) uważa, że dzieci nie mają lub raczej nie mają takiej wiedzy. 

5. Jakie działania z uczniami z zakresu profilaktyki uzależnień podejmują 

wychowawcy klas? 

Rodzice podali: 

wyjście na spektakl związany z tą tematyką, rozmowy, filmy i spotkania z innymi osobami 

pogadanka, filmy, informowanie o skutkach, wyświetlanie filmów edukacyjnych, 

prowadzą spotkania z np. policjantem, pedagogiem, 

pogadanki na lekcjach wychowawczych, udział w przedstawieniach profilaktycznych 

rozmowa z uczniem. 

Komentarze do wyników: 

Rodzice potwierdzają, że wychowawcy klas podejmują działania dotyczące uzależnień. Są 

nimi najczęściej: rozmowy, organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi czy udział uczniów 

w przedstawieniach profilaktycznych. 

6. Czy, zdaniem Pana/Pani, podejmowane przez wychowawców działania są 

skuteczne? 
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Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

 
TAK  3 12.5 % 

 
RACZEJ TAK  19 79.2 % 

 
NIE  0 0 % 

 
RACZEJ NIE  2 8.3 % 

Komentarze do wyników: 

Zdecydowana większość ankietowanych (22 ankietowanych, co stanowi 91,7 % ogółu) 

potwierdza, że działania szkoły w zakresie profilaktyki uzależnień są skuteczne. Jedynie 2 

ankietowanych (8,3% ogółu badanych) wskazuje na znikomy efekt skuteczności tych działań. 

7. W jaki sposób, jako Rodzic, wykorzystuje Pan/Pani swoją wiedzę dotyczącą 

profilaktyki uzależnień? 

Rodzice podali:  

W chwili obecnej nie muszę. Na razie nie ma takiego problemu 

Szczera rozmowa z dzieckiem. 

Rozmawiam na te tematy z dziećmi, podaję przykłady osób które miały problem z 

uzależnieniami, zapobiegam nałogom. 

Komentarze do wyników: 

Ankietowani wykorzystują swoją wiedzy na temat profilaktyki uzależnień. Robią to przede 

wszystkim poprzez rozmowy z dzieckiem na temat uzależnień i ich skutków. 

8. Czy, zdaniem Pana/Pani, rodzice chętnie współpracują z wychowawcami w 

zakresie profilaktyki uzależnień? 

- BRAK ODPOWIEDZI 

9 Jeżeli TAK lub RACZEJ TAK, to jakie są tego dowody? 

Rodzice podali: 

Rodzice starają się bardzo interesować życiem swoich dzieci i przestrzegają ich przed każdym 

niebezpieczeństwem. Są zebrania z rodzicami. Rozmowa z uczniami i wychowawcą, 

rozmowy telefoniczne, kontakt z nauczycielem, udział w spotkaniach. Dzieci są lepiej 

uświadomione.  

Komentarze do wyników: 

Dowodem chęci współpracy rodzica z wychowawcą w zakresie profilaktyki uzależnień jest 

według ankietowanych: kontakt z nauczycielem-wychowawcą podczas zebrań rodzicielskich 

lub kontakt telefoniczny. 
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C) NAUCZYCIELE WYCHOWAWCY KL. IV-VIII 

Liczba ankietowanych – 7 

1 1. Czy opracowany przez Pana/Panią plan wychowawcy klasy uwzględnia profilaktykę 

uzależnień? 

  

 

# Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

 
Tak 7 100 % 

 
Nie 0 0 % 

Komentarze do wyników: 

Wszyscy ankietowani wychowawcy potwierdzili, że opracowane przez nich plany wychowawców 

uwzględniają profilaktykę uzależnień. 

2 2. Czy realizuje Pan/Pani działania z zakresu profilaktyki uzależnień? 
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# Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

 
Tak 7 100 % 

 
Raczej tak 0 0 % 

 
Nie 0 0 % 

 
Raczej nie 0 0 % 

Komentarze do wyników: 

100% ankietowanych stwierdziło, że realizują działania z zakresu profilaktyki uzależnień. 

3 3. Jakie działania w ramach współpracy z rodzicami podejmuję Pan/Pani jako 

wychowawca? 

Pogadanki 

Przygotowywanie Wigilii, Wypracowanie metod mających uzyskiwanie lepszych wyników w 
nauce i zachowaniu 

pogadanka 

Nawiązywanie pozytywnych relacji z rodzicami. Wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci. 
Pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych. Poszukiwanie wspólnych 
rozwiązań i dróg postępowania z uczniem. Pedagogizacja rodziców. Systematyczne spotkania z 
rodzicami. Wspólnie z rodzicami kierowałam uczniów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
Wspólne organizowanie uroczystości szkolnych i klasowych (m.in. wigilia klasowa). 

Przekazano informacje na temat celów, sposobu realizacji programu ,, Bieg po zdrowie" 
antynikotynowej edukacji zdrowotnej oraz przekazano informację o tym jakie postawy i 
zachowania rodzicielskie sprzyjają zapobieganiu palenia tytoniu. 
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Komentarze do wyników: 

Ankietowani podali różnego rodzaju działania, jakie podejmują w ramach współpracy z rodzicami. 

4 4. Czy uczniowie posiadają wiedzę dotyczącą uzależnień? 

  

 

# Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

 
Tak 5 71.4 % 

 
Raczej tak 2 28.6 % 

 
Nie 0 0 % 

 
Raczej nie 0 0 % 

Komentarze do wyników: 

Zdaniem większości ankietowanych (71,4% ogółu badanych) uczniowie posiadają wiedzę na 

temat uzależnień 28, 6% - stwierdziło, że raczej posiadają. 

5 5. Jakie działania z uczniami z zakresu profilaktyki uzależnień podejmuje Pan/Pani jako 

wychowawca? 

Pogadanki, oglądanie filmów. 

Na godzinach wychowawczych wykłady, dyskusje na temat zagrożeń we współczesnym świecie, 

filmy, pogadanki 

Alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze. 

Realizacja działań w ramach programu ,, Bieg po zdrowie" oraz udział uczniów w spotkaniach 
profilaktycznych i pogadanki z wychowawcą na temat: bezpiecznego korzystania z internetu, 
potencjalnych zagrożeń związanych z stosowaniem elektronicznych papierosów. 
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Komentarze do wyników: 

Wychowawcy wymienili różnego rodzaju działania, jakie realizują z uczniami. 

6 6. Czy, zdaniem Pana/Pani, podejmowane przez Pana/Panią działania są skuteczne? 

  

 

# Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

 
Tak 2 28.6 % 

 
Raczej tak 5 71.4 % 

 
Nie 0 0 % 

 
Raczej nie 0 0 % 

Komentarze do wyników: 

Większość badanych (71,4%) uważa, że podejmowane przez nich działania są raczej skuteczne, 

a 71,4%, że są skuteczne. 

7 7. W jaki sposób wykorzystuje Pan/Pani swoją wiedzę dotyczącą profilaktyki uzależnień? 

Rozmowy z uczniami, pogadanki 

Wybieram odpowiednią tematykę 

praca z uczniami na zajęciach z wychowawca 

Tworzę prezentacje multimedialne dla uczniów na zajęcia z wychowawcą. Wspólnie z uczniami 
rozmawiamy na temat uzależnień. Pedagogizacja rodziców i uczniów na temat e-papierosów. 
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Wiedzę dotyczącą profilaktyki uzależnień wykorzystuję podczas prowadzenia zajęć z dziećmi, w 
pogadankach z rodzicami oraz organizując konkursy. 

 
 

Komentarze do wyników: 

Badani podali, w jaki sposób wykorzystują swoją wiedzę na temat uzależnień. 

8 8. Czy rodzice chętnie współpracują z Panem/Panią w zakresie profilaktyki uzależnień? 

  

 

# Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

 
Tak 3 42.9 % 

 
Raczej tak 4 57.1 % 

 
Nie 0 0 % 

 
Raczej nie 0 0 % 

 
Jeśli tak lub raczej tak, to jakie są tego dowody 0 0 % 

Komentarze do wyników: 

Ankietowani wychowawcy stwierdzili, że rodzice chętnie współpracują w zakresie profilaktyki 

uzależnień (42,9% - podało, że tak, a 57,1% - że raczej tak). 
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2. ANALIZA DOKUMENTACJI 

A) PEDAGOG , PSYCHOLOG  

Z analizy dokumentacji pedagoga wynika, że pedagog i psycholog w ramach 

współpracy z rodzicami w zakresie profilaktyki uzależnień realizowali działania: 

 Spotkanie pedagoga szkolnego z wychowawcami i rodzicami, temat “Skutki 

zdrowotne wynikające z palenia papierosów, w tym używania e-papierosów i 

innych substancji psychoaktywnych”, 

 comiesięczne indywidualne konsultacje z pedagogiem i psychologiem w 

terminach ustalonych harmonogramem zebrań z rodzicami, 

 stały kontakt pedagoga i psychologa z kuratorami rodzin, sprawującymi pieczę 

nad uczniami naszej szkoły. Rozmowy z kuratorami na tematy dotyczące 

niepokojących i ryzykownych zachowań uczniów z tych rodzin. 

 

 

B) WYCHOWAWCY  

Z analizy dokumentacji wychowawców kl. IV-VIII wynika, że w ramach współpracy z 

rodzicami w zakresie profilaktyki uzależnień wychowawcy realizowali działania: 

 pedagogizacje  na temat: ,, Zagrożenia dotyczące e- papierosów", ,, Czas dla 

dziecka”,  

 kontakty i rozmowy z rodzicami na bieżąco zgodnie z potrzebami, 

 pogadanki i dyskusje na temat zagrożeń we współczesnym świecie, 

 realizacja programu profilaktycznego: ,,Znajdź właściwe rozwiązanie’’. 

 

PODSUMOWANIE 

WNIOSKI Z BADANIA EWALUACYJNEGO 

1. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły oraz plany wychowawców klasy 

uwzględniają profilaktykę uzależnień.  
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2. Uczniowie posiadają wystarczającą wiedzę dotyczącą uzależnień. Pozyskują ją 

od rodziców, z telewizji, prasy, internetu i książek, ze szkoły, od nauczycieli, 

wychowawcy. 

3. Szkoła prowadzi różnorodne działania dotyczące uzależnień: rozmowy, 

spotkania, pogadanki, rozmowy z rodzicami, psychologiem, zgłoszanie sprawy 

odpowiednim instytucjom, plakaty, filmy, filmy edukacyjne, przedstawienia 

profilaktyczne. 

4. Analiza dokumentacji wychowawców, pedagoga i psychologa potwierdza 

planowanie i realizowanie przez szkołę działań z zakresu profilaktyki 

uzależnień. 

5. Zdecydowana większość ankietowanych potwierdza, że działania szkoły                      

w zakresie profilaktyki uzależnień są skuteczne. 

6. Nauczyciele wykorzystują swoją wiedzę na temat uzależnień (rozmowy                        

z uczniami, pogadanki, prezentacje multimedialne, pedagogizacja rodziców). 

7. Wiedzę dotyczącą profilaktyki uzależnień wykorzystują podczas prowadzenia 

zajęć z dziećmi, w pogadankach z rodzicami oraz organizując konkursy. 

8. Uczniowie wykorzystują swoją wiedzę dotyczącą uzależnień (przestrzeganie 

innych, uczą się, jak mają się zachowywać się w danej sytuacji, przekazują 

swoją wiedzę innym na ten temat, pomagają innym, samemu się nie 

uzależniają, postępują właściwie, żeby być zdrowym). 

9. Rodzice chętnie lub raczej chętnie współpracują z nauczycielami w zakresie 

profilaktyki uzależnień. 

10. Ankietowani podali różnego rodzaju działania, jakie podejmują w ramach 

współpracy z rodzicami. 

 

 

 

 



2019/2020  
  Szkoła Podstawowa im. Kard. S. Wyszyńskiego w Siedlinie 

  

EWALUACJA WEWNĘTRZNA / 19 

 

 

WNIOSKI DO PRACY: 

1. W dalszym ciągu kontynuować działania dotyczące profilaktyki uzależnień. 

2. Promować działania szkoły w obszarze profilaktyki i wychowania w celu 

podnoszenia świadomości uczniów i ich rodziców zakresie uzależnień. 

3. Zachęcać uczniów i rodziców do aktywnego udziału w spotkaniach                                  

i przedstawieniach profilaktycznych organizowanych przez szkołę. 

4. Poszerzać zakres profilaktyki w zależności od potrzeb. 

 

Raport opracowała: 

                                                                  Anna Leszczyńska 

Załączniki: 

1. Zestawienie zbiorcze wyników ankiety dla uczniów. 

2. Zestawienie zbiorcze wyników ankiet dla rodziców. 
3. Zestawienie zbiorcze wyników ankiet dla nauczycieli. 
4. Karta analizy dokumentacji wychowawców kl. IV-VIII. 

5. Karta analizy dokumentacji pedagoga i psychologa. 


