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1. Cele ewaluacji: 

 Pozyskanie informacji na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole wśród 
uczniów, nauczycieli i rodziców oraz skali i typu zagrożeń występujących 
na terenie szkoły. 

 Pozyskanie informacji na temat sposobu prowadzenia analizy 
podejmowanych działań wychowawczych, wyciągania wniosków  
i modyfikacji działań.  

 Opracowanie wniosków do działań mających na celu zwiększenie wśród 
społeczności szkolnej respektowania norm społecznych i zmniejszenia lub 
wyeliminowania zachowań niezgodnych z tymi normami. 

 Pozyskanie informacji na temat wpływu rodziców i uczniów na 
obowiązujące zasady postępowania i współżycia społecznego oraz na 
temat charakteru relacji pomiędzy poszczególnymi członkami 
społeczności szkolnej.  
 

2.  Badana populacja: 
Dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice, uczniowie, pedagog szkolny. 
 
3.  Zadania zespołu ewaluacyjnego: 

 Opracowanie projektu ewaluacji. 

 Przygotowanie narzędzi badawczych. 

 Prowadzenie badań ewaluacyjnych. 

 Opracowanie raportu wraz z rekomendacjami. 
 
4.  Przedmiot ewaluacji:  

 Szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające 
na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań, 
które są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska. Ocenia ich 
skuteczność, a w razie potrzeb modyfikuje. 

 Działania szkoły zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne  
i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej 
są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.  

 Zasady zachowania i wzajemnych relacji w szkole lub placówce są 
ustalone  i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły oraz 
rodziców.  
 

5. Pytania badawcze: 

 Czy działania szkoły zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne  
i psychiczne? 



 Jakie dokumenty określające  zasady bezpieczeństwa i normy zachowań 
w szkole posiada placówka? 

 Czy uczniowie i rodzice zostali zapoznani z w/w dokumentami? 

 Czy w placówce występują zachowania niepożądane? 

 Czy w szkole podejmuje się działania wychowawcze mające na celu 
eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? 

 Czy wspólnie z rodzicami i uczniami analizuje się działania wychowawcze  
i profilaktyczne? 

 Czy ocenia się ich skuteczność oraz w miarę potrzeb modyfikuje? 

 Czy uczniowie wykazują się odpowiedzialnością w działaniach i relacjach 
społecznych? 

 Czy relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte 
na wzajemnym szacunku i zaufaniu?  
 

6.  Kryteria ewaluacji:  

 Efektywność działań. 

 Adekwatność działań. 

 Skuteczność działań. 
 
7. Narzędzia i metody badawcze: 

 Ankieta skierowana do nauczycieli, rodziców, uczniów (załącznik nr 1, 2, 
3).  

 Analiza dokumentacji. 

 Wywiad z wicedyrektorem szkoły i pedagogiem szkolnym. 
 
8. Harmonogram ewaluacji: 

 Opracowanie projektu ewaluacji, narzędzi badawczych i ich 
zatwierdzenie: październik. 

 Prowadzenie badań:  marzec – kwiecień. 

 Analiza wyników badań i opracowanie raportu: maj. 
 

9. Forma raportu i sposób upowszechnienia wyników – odbiorcy rezultatów.  
 
 Raport w formie prezentacji przedstawiony na posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej i opublikowany na stronie internetowej szkoły. 
 
 
 
 
 



ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ 

 

ANALIZA  ILOŚCIOWA  I  JAKOŚCIOWA  ANKIETY  DLA  NAUCZYCIELI 
 
Ankieta badająca bezpieczeństwo na terenie Szkoły Podstawowej im. 
Benedykta Wierdaka w Głowience została przeprowadzona online za pomocą 
dziennika elektronicznego. O jej wypełnienie poproszono wszystkich nauczycieli 
pracujących w placówce. Ankieta była anonimowa, a udział w niej dobrowolny.  
Na pytania zawarte w ankiecie odpowiedziało 18 nauczycieli.  
 
1. W pierwszym punkcie ankiety zadano pytanie:  
 
Które z poniższych działań  służą zapewnieniu bezpieczeństwa w naszej 
szkole?  (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź). 
 

Poniższa tabela przedstawia zaznaczone przez nauczycieli odpowiedzi  
w kolejności od największej do najmniejszej liczby wskazanych działań: 
 

 

Działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa  
na terenie szkoły. 

 

Ilość 
odpowiedzi 

 

 

Udział % 

Dyżury na przerwach, wzmocnione dyżury 15 83 % 

Pogadanki, prelekcje, rozmowy z uczniami 14 78 % 

Współpraca z pedagogiem szkolnym  14 78 % 

Monitoring 12 67 % 

Lekcje wychowawcze 12 67 % 

Programy i procedury szkolne  11 61 % 

Współpraca z rodzicami 9 50 % 

Spotkania z przedstawicielami policji 9 50 % 

Próbne ewakuacje, plany ewakuacyjne  8 44 % 

Zabezpieczenia typu: zamknięte drzwi… 7 39 % 

Organizowanie konkursów … 7 39 % 

Stosowanie kar  5 28 % 



2. Pytanie drugie dotyczyło form przemocy fizycznej występujących  na terenie 
szkoły. Ankietowanym nauczycielom zadano pytanie:  
 
Które z wymienionych form przemocy występują w szkole najczęściej?  Proszę 
zaznaczyć przejawy przemocy fizycznej (można zaznaczyć więcej niż jedną 
odpowiedź). 
 
Odpowiedzi badanych ujęto w formie tabeli od największej do najmniejszej 
liczby zaobserwowanych objawów przemocy. 
 

 
Objawy przemocy fizycznej 

 
Ilość 

odpowiedzi 
 

 
 

Udział % 

Popychanie, przepychanie, szturchanie 18 100% 

Kopanie 10 55 % 

Szarpanie 10 55 % 

Uderzenia 7 39 % 

Szczypanie 1 5 % 

Drapanie 0 0 

Kradzież 0 0 

Duszenie 0 0 

 
 
3. Pytanie trzecie dotyczyło form przemocy psychicznej występujących na 
ternie szkoły. Ankietowanym nauczycielom zadano pytanie:  
 
Które z wymienionych form przemocy występują w szkole najczęściej?  Proszę 
zaznaczyć przejawy przemocy psychicznej (można zaznaczyć więcej niż jedną 
odpowiedź). 
 
Odpowiedzi badanych ujęto w formie tabeli od największej do najmniejszej 
liczby zaobserwowanych objawów przemocy. 
 

 
Objawy przemocy psychicznej 

Ilość 
odpowiedzi 

 

Udział % 

Dokuczanie 18 100 % 
Wulgaryzmy 12 67 % 

Obrażanie  12 67 % 
Złośliwe komentowanie 12 67 % 



Odrzucenie grupy  11 6 % 
Krzyki 10 55 % 

Agresja  7 39 % 
Wywieranie presji 2 11 % 

Robienie kompromitujących zdjęć 2 11 % 
Poniżanie 1 5 % 

Zastraszanie 1 5 % 

Szantaż 1 5 % 
Gnębienie 0 0 

 
 
4. W czwartym punkcie ankiety zadano pytanie: 
 
Jakie są najskuteczniejsze sposoby zapobiegania powyższym przejawom? 
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź). 
 
Odpowiedzi ujęto w formie tabeli od największej do najmniejszej liczby 
zaobserwowanych objawów przemocy. 
 
 

 
Sposoby zapobiegania objawom przemocy 

 
Ilość 

odpowiedzi 
 

 
 

Udział % 

Rozmowy z uczniami, pogadanki  18 100 % 

Rozmowy indywidualne z uczniami 12 67 % 

Uwagi, punkty ujemne… 11 61 % 
Rozmowy z rodzicami… 10 55 % 

Monitoring, dyżury… 9 50 % 
Nagrody za dobre zachowanie 8 44 % 

Spotkanie z funkcjonariuszami policji 4 22 % 
Warsztaty profilaktyczne 4 22 % 

 
5. Piąte pytanie brzmiało:  
 
Które  negatywne zachowania uczniów wymagają modyfikacji w celu 
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej oraz wpłyną 
na podniesienie poziomu kultury osobistej uczniów? (można zaznaczyć więcej 
niż jedną odpowiedź). 
 



 

Działania negatywne wymagające 
modyfikacji 

 

Ilość odpowiedzi 
 

Udział % 

Agresja słowna i fizyczna  14 78 % 

Wulgaryzmy  12 67 % 

Brak kultury osobistej 11 61 % 

Wyśmiewanie 10 56 % 

Przebywanie w toaletach w celu 
spożywania śniadania 

10 56 % 

Przekraczanie norm właściwego 
zachowania 

9 50 % 

Bieganie po schodach 9 50 % 

Brak szacunku, brak taktu …. 8 44 % 

Obrażanie  6 33 % 

Hejt i przemoc z użyciem internetu 6 33 % 

Niszczenie mienia szkolnego 2 11 % 

Szantażowanie 2 11 % 

Molestowanie   1 5 % 

 

6. W szóstym  pytaniu ankiety poproszono nauczycieli o zaznaczenie działań 

poprawiających bezpieczeństwo na terenie szkoły. Pytanie brzmiało:  

Jakie działania poprawiłyby bezpieczeństwo w naszej placówce? (można 

zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź). 

 

Działania poprawiające bezpieczeństwo  
w szkole 

Ilość 
odpowiedzi 

 

Rozmowy z uczniami na temat ….. 15 83 % 

Natychmiastowa reakcja na niewłaściwe 
zachowania 

12 67 % 

Większe zaangażowanie ze strony rodziców 11 61 % 

Monitoring i stały nadzór … 10 55 % 
Pogadanki, prowadzenie akcji … 8 44 % 

Zaangażowanie uczniów w czasie dyżurów 8 44 % 
Mniej liczne grupy w świetlicy 6 33 % 

Systematyczna kontrola toalet 6 33 % 



7. Pytanie siódme i ósme dotyczyło bezpieczeństwa podczas edukacji zdalnej. 

Ankietowanym zadane zostały dwa pytania:  

 Jakie zagrożenia lub negatywne działania występują podczas edukacji 

zdalnej? Czy zdarzyło się, że uczniowie…? (można zaznaczyć więcej niż jedną 

odpowiedź). 

 Jakie działania mające na celu poprawienie bezpieczeństwa  

i respektowania norm społecznych podejmuje szkoła podczas edukacji 

zdalnej? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź). 

 

Zagrożenia i negatywne działania podczas 
nauki zdalnej 

 

Ilość 
odpowiedzi 

 

Niewłączanie kamer na wyraźną prośbę 
nauczycieli 

12 67 % 

Pisanie na czacie na tematy niezwiązane  
z lekcją  

10 55 % 

Niewłączanie mikrofonów na wyraźną prośbę 
nauczycieli 

8 44 % 

Granie na telefonach komórkowych podczas 
lekcji 

5 28 % 

Używanie wulgarnego słownictwa 3 17 % 

Niewłączanie  mikrofonu przez…. 2 11 % 
Zaproszenie osób spoza klasy na lekcję  2 11 % 

Robienie print screenów lub nagrywanie  1 5 % 
 

Podejmowane działania mające na celu 
poprawę bezpieczeństwa  

 

 
Ilość 

odpowiedzi 

 

Przypomnienie zasad organizacji…. 15 83 % 

Zwracanie uwagi 13 72 % 
Wymaganie włączania kamer 12 67 % 

Powiadomienie rodziców lub opiekunów  10 55 % 

Przeprowadzenie zajęć na temat ….. 6 33 % 
Wyłączanie mikrofonu uczniom 5 28 % 

Wpisywanie uwag 3 17 % 
Prośba o pozostanie po zajęciach  3 17 % 

Wyłączanie czatu 2 11 % 



Z przeprowadzonego badania wynika, że szkoła podejmuje liczne 
działania, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom. Do 
najważniejszych działań ankietowani nauczyciele zaliczyli: dyżury na przerwach, 
pogadanki i rozmowy z uczniami, współpracę z pedagogiem szkolnym, 
monitoring, lekcje wychowawcze, programy i procedury szkolne, współpracę  
z rodzicami, spotkania z przedstawicielami policji. 

 
Najczęstszymi niepożądanymi zachowaniami zdarzającymi się w szkole 

są: popychanie, przepychanie, szarpanie, kopanie, bicie (przemoc fizyczna) oraz 
dokuczanie innym, wulgaryzmy, obrażanie, złośliwe komentarze i krzyki 
(przemoc psychiczna). 
 

Za najskuteczniejsze sposoby zapobiegania powyższym objawom 
ankietowani nauczyciele uznali: rozmowy z uczniami (indywidualne oraz  
w klasie), rozmowy z rodzicami,  pogadanki, wpisywanie punktów ujemnych, 
reagowanie na niewłaściwe zachowania,  istnienie monitoringu, dyżury podczas 
przerw. 
 

W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej 
zmodyfikować należy następujące negatywne zachowania uczniów: agresję 
słowną i fizyczną, wulgaryzmy, brak kultury osobistej, wyśmiewanie, 
przebywanie w toaletach w celu spożywania posiłków, bieganie po schodach.  
 

Za najważniejsze działania, które poprawiłyby bezpieczeństwo  
w placówce ankietowani uznali: rozmowy z uczniami, natychmiastową reakcję 
na niewłaściwe zachowania, większe zaangażowanie ze strony rodziców oraz 
monitoring i stały nadzór.  
 

Negatywne zachowania obserwowane były również podczas nauki 
zdalnej. Do najczęściej pojawiających się przejawów negatywnego zachowania 
ankietowani zaliczyli: niewłączanie kamer przez uczniów na wyraźną prośbę 
nauczycieli, pisanie na czacie na tematy niezwiązane z lekcją oraz niewłączanie 
mikrofonu na wyraźną prośbę nauczycieli.   
 

Aby wyeliminować negatywne zachowania podejmowane były liczne 
działania. Do najczęstszych zaliczono: przypominanie zasad nauczania zdalnego, 
zwracanie uwagi uczniom, wymaganie włączania kamer, powiadomienie 
rodziców lub opiekunów prawnych.  

 
 



                                        PODSUMOWANIE 
 
Szkoła podejmuje liczne i różnorodne działania mające na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa. Przejawy niewłaściwego zachowania uczniów są przez 
nauczycieli zauważane i na bieżąco eliminowane przez podejmowanie 
różnorodnych działań. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na terenie 
placówki należy w dalszym ciągu monitorować i modyfikować negatywne 
zachowania oraz  kształtować wśród uczniów właściwe postawy.  

 
 
ANALIZA  ILOŚCIOWA  I  JAKOŚCIOWA  ANKIETY  DLA  RODZICÓW 

  

Ankieta dla rodziców składała się z 7 pytań. W  pytaniach nr 1, 3, 4, 7 należało 

wybrać jedną z podanych odpowiedzi, natomiast w pytaniach nr 2, 5, 6 można 

było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Ankieta była wypełniana 

dobrowolnie i anonimowo. Wypełniło ją 57 rodziców. 

W pierwszym punkcie  zapytano rodziców czy ich dziecko czuje się  

w szkole bezpiecznie. Twierdząco odpowiedziało 48 rodziców, tj. 84% 

pytanych, 5 osób (tj. 9%) odpowiedziało, że dziecko nie czuje się bezpiecznie, 

natomiast 4 badanych (tj. 7%) nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie. 

Warianty odpowiedzi Ilość odpowiedzi 

Tak 48 
Nie 5 

Trudno powiedzieć 4 

 

W drugim pytaniu ankiety poproszono rodziców o wskazanie miejsc  

w szkole, w których ich dziecko czuje się mniej bezpiecznie. Można było 

zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Uzyskano następujące wyniki: 9 osób (tj. 

16%) wskazało klasę, 14 osób (tj. 24%) wymieniło korytarz szkolny, boisko 

sportowe 3 osoby (tj. 5%), toalety 8 badanych (tj.14%), szatnię wymieniło 2 

osoby (tj.3%), natomiast 36 rodziców (tj. 63%) stwierdziło, że nie ma takiego 

miejsca w szkole. 

Miejsca niebezpieczne Ilość odpowiedzi 

klasa 9 

korytarz 14 



boisko 3 
toalety 8 

szatnia 2 
nie ma takiego miejsca 36 

 

W trzecim punkcie zapytano rodziców czy ich syn/córka zna zasady 

właściwego zachowania w szkole. Na to pytanie twierdząco odpowiedziało 54 

badanych (tj. 95%),  3 osoby (tj. 5%) odpowiedziało, że dziecko zna częściowo 

zasady zachowania w szkole,  natomiast nikt nie wskazał odpowiedzi 

przeczącej. 

Warianty odpowiedzi Ilość odpowiedzi 

tak 54 

częściowo 3 
nie 0 

 

W czwartym pytaniu zwrócono się do rodziców czy ich dziecko 

przestrzega tych zasad. Respondenci udzielili następujących odpowiedzi:  24 

osoby (tj. 42%) wybrało odpowiedź zawsze, 30 rodziców (tj. 53%) wskazało 

odpowiedź prawie zawsze, odpowiedź czasami zaznaczyło 3 ankietowanych (tj. 

5%), odpowiedzi nigdy nie wybrał nikt. 

Warianty odpowiedzi Ilość odpowiedzi 

zawsze 24 
prawie zawsze 30 

czasami 3 

nigdy 0 

 

W kolejnym pytaniu sprawdzano czy dziecko doświadczyło w szkole 

jakichkolwiek form przemocy. Rodzice mogli wybrać więcej niż jedną 

odpowiedź. 29 (tj. 51%) ankietowanych wskazało obrażanie i przezywanie, 

uderzenie - 11 (tj.19%), zastraszanie, szantażowanie - 5 (tj. 9%), kradzież - 1 

(tj.2%), rozpowszechnianie plotek i oszczerstw - 5 (tj. 9%), 25 osób (tj. 44%) nie 

wskazało żadnego z tych zdarzeń. 

Sytuacje niepożądane Ilość odpowiedzi 

obrażanie, przezywanie 29 



uderzenia 11 
zastraszanie, szantażowanie 5 

kradzież 1 
rozpowszechnianie plotek 5 

nie zdarzyły się takie sytuacje 25 

 

W punkcie szóstym zapytano czy dziecko było świadkiem zdarzenia, 

kiedy ktoś używał wobec innych jakichkolwiek form przemocy. Rodzice mogli 

wybrać więcej niż jedną odpowiedź. Uzyskane dane przedstawiają się 

następująco: obrażanie, przezywanie kogoś - 34 osoby (tj.60%) ankietowanych, 

używanie przemocy wobec innych-20 osób (tj. 35%), szantażowanie  

i zastraszanie wskazało 7 (tj. 12%) uczestników ankiety, wymuszanie pieniędzy 

zaznaczyła 1 osoba (tj. 2%), kradzież wskazały 2 osoby (tj. 4%), 

rozpowszechnianie plotek i oszczerstw wskazało 8 osób (tj. 14%), natomiast 19 

rodziców (tj. 33%) nie wskazało żadnego z tych zachowań. 

Sytuacje niepożądane Ilość odpowiedzi 

obrażanie, przezywanie 34 
używanie przemocy 20 

szantażowanie, zastraszanie 7 
wymuszanie pieniędzy 1 

kradzież 2 

plotki i oszczerstwa 8 
nie zdarzyły się takie sytuacje 19 

 

W ostatnim punkcie ankiety zapytano rodziców czy znają dokumenty 

szkolne dot. praw i obowiązków ucznia oraz respektowania norm 

społecznych. Odpowiedź twierdzącą dało 37 rodziców (tj. 65%), częściową 

znajomość potwierdziło 19 osób (tj. 33%), natomiast do nieznajomości ww. 

dokumentów przyznała się 1 osoba (tj. 2%) odpowiadających. 

Możliwe odpowiedzi Ilość odpowiedzi 

tak 37 
częściowo 19 

nie 1 

 



PODSUMOWANIE 

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience 

znają dokumentację szkolną dot. praw i obowiązków uczniów.  

Uważają, że dzieci czują się w szkole bezpiecznie. Wg nich dzieci dobrze znają 

zasady zachowania i w przeważającej większości przypadków starają się je 

stosować w sytuacjach szkolnych.  

Jednak na podstawie ankiet i udzielonych w nich odpowiedzi należy zwrócić 

uwagę na pojawiające się negatywne zachowania uczniów wobec siebie, które 

naruszają normy społeczne obowiązujące w społeczności szkolnej. 

Są to: 

- obrażanie i przezywanie, wulgaryzmy, 

- używanie przemocy, 

- zastraszanie, 

-rozpowszechnianie plotek i oszczerstw. 

Należałoby też zwrócić uwagę na wskazane przez rodziców miejsca w szkole,  

w których dzieci czują się mniej bezpiecznie, tj. korytarz i toalety. 

  
 

ANALIZA  ILOŚCIOWA  I  JAKOŚCIOWA  ANKIETY  DLA  UCZNIÓW 
 

Ankieta dla uczniów składała się z 11 pytań. W  pytaniach nr 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 

10, 11  należało wybrać jedną z podanych odpowiedzi, natomiast w pytaniach 

nr 5 i 6 można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Ankieta była 

wypełniana dobrowolnie i anonimowo. W badaniu wzięło udział 31 osób. 

W pierwszym punkcie zapytano czy uczniowie znają zasady właściwego 

zachowania się w szkole. Twierdząco odpowiedziało 25 ankietowanych, co 

stanowi 81 % ogółu pytanych, a 6 osób wybrało możliwość - częściowo (tj. 

19%). Żaden uczeń nie udzielił przeczącej odpowiedzi. 

Możliwe warianty odpowiedzi Ilość odpowiedzi tego samego typu 

Tak 25 
Częściowo 6 

Nie 0 
 



W drugim pytaniu sprawdzano przestrzeganie zasad właściwego 

zachowania w szkole. 6 respondentów stwierdziło, że zawsze przestrzega 

zasad właściwego zachowania, co stanowi 19 % badanych, 20 uczniów 

zaznaczyło możliwość - prawie zawsze (tj. 65 %), zaś 5 osób wskazało, że 

czasami przestrzega zasad, co stanowi około 16 %. Żaden z uczniów nie 

zaznaczył odpowiedzi, że nigdy nie przestrzega zasad.  

Częstotliwość przestrzegania zasad 
właściwego zachowania się w szkole 

Ilość odpowiedzi tego samego typu 

Zawsze 6 
Prawie zawsze 20 

Czasami 5 
Nigdy 0 

 

W trzecim pytaniu badano poczucie bezpieczeństwa w placówce.  

22 osoby odpowiedziały, że czują się bezpiecznie w szkole, co stanowi 71 % 

ankietowanych, zaś 9 uczniów, czyli 29 % badanych, twierdzi, że nie czuje się 

bezpiecznie. Jedna osoba nie udzieliła żadnej odpowiedzi.  

Możliwe warianty odpowiedzi Ilość odpowiedzi tego samego typu 

Tak 22 

Nie 9 

  

W czwartym punkcie zwrócono się do uczniów z prośbą o ocenienie  

swojego poczucia bezpieczeństwa w szkole w skali od  1 do 5, gdzie 1 oznaczał  

brak poczucia bezpieczeństwa, a 5 pełne poczucie bezpieczeństwa.  

            Zgodnie  z  wynikami: 2  uczniów  nie  czuje  się  bezpiecznie  w  szkole,  

9  określa  swoje  bezpieczeństwo  w  skali 3,  kolejno  12  badanych  

w skali 4, a 7 respondentów czuje pełne bezpieczeństwo w szkole. Jedna osoba 

nie udzieliła żadnej odpowiedzi.  

Procentowo: 63 %  uczniów  oceniło  bezpieczeństwo  między 4-5, a tylko  

6 % odpowiadających nie czuje bezpieczeństwa w szkole. 

Skala poczucia bezpieczeństwa  
w szkole 

Ilość odpowiedzi tego samego typu 

1 2 

2 0 



3 9 
4 12 

5 7 
  

W kolejnym pytaniu ankiety sprawdzano czy uczniowie byli świadkami  

zdarzenia,  że  ktoś  na  terenie  szkoły  obrażał  innych,  używał przemocy  

fizycznej,  szantażował,   wymuszał   pieniądze,   okradał, rozpowszechniał 

plotki.  

          24 ankietowanych (tj. 77 %) stwierdziło, że byli świadkami obrażania 

innych,  17   (55 %)  używania   przemocy   fizycznej,   4 (13 %)  szantażu,  

1 (3 %)   wymuszania   pieniędzy,    1  (3 %)  kradzieży, 15  (48 %) 

rozpowszechniania plotek. 4 uczniów odpowiedziało, że nie widzieli takich 

zdarzeń na terenie szkoły, co stanowi 13 % badanych osób.  

Możliwe niepożądane sytuacje na 
terenie szkoły 

Ilość odpowiedzi tego samego typu 

Obrażanie innych 24 
Używanie przemocy fizycznej 17 

Szantaż 4 
Wymuszanie pieniędzy 1 

Kradzież 1 

Rozpowszechnianie plotek 15 
Nie było takich sytuacji 4 

 

W szóstym punkcie zapytano czy uczniowie kiedykolwiek na terenie 

szkoły obrażali innych, używali przemocy fizycznej, kradli. 9 osób, czyli 29 %, 

odpowiedziało, że brało udział w obrażaniu innych, 6 (19 %) przyznało, że użyło 

przemocy fizycznej. Nikt z ankietowanych nie brał udziału w kradzieży na 

terenie szkoły, a 20 uczniów odpowiedziało, że nigdy nie uczestniczyli  

w żadnym z podanych zdarzeń, co stanowi 65 % badanych.  

Możliwe niepożądane sytuacje na 
terenie szkoły 

Ilość odpowiedzi tego samego typu 

Obrażanie innych 9 

Używanie przemocy fizycznej 6 
Kradzież 0 

Żadne z tych wydarzeń nie miał 
miejsca 

20 



 W siódmym pytaniu badano czy nauczyciele i pracownicy szkoły reagują 

na te zdarzenia. Twierdząco odpowiedziało 15 uczniów, co stanowi  

48 % ogółu ankietowanych,  10 osób nie znało odpowiedzi na to pytanie (tj. 

19%), zaś 6 badanych udzieliło negatywnej odpowiedzi (32 %). 

Możliwe warianty odpowiedzi Ilość odpowiedzi tego samego typu 

Tak 15 
Nie 6 

Nie wiem 10 
  

W ósmym punkcie poproszono o odpowiedź na pytanie czy 

podejmowane starania przynoszą efekt. Twierdząco odpowiedziało 5 osób, co 

stanowi 16 % ogółu ankietowanych, przecząco 10 uczniów (tj. 32 %), a 16 osób, 

czyli 52 %, twierdzi, że nie wie czy podejmowane starania przynoszą efekt.  

Możliwe warianty odpowiedzi Ilość odpowiedzi tego samego typu 
Tak 5 

Nie 10 

Nie wiem 16 
 

W dziewiątym pytaniu sprawdzano znajomość praw i obowiązków 

ankietowanych – jako uczniów SP w Głowience. 25 respondentów udzieliło 

twierdzącej odpowiedzi, co stanowi 81 % ogółu badanych, a 6 (19 %) osób 

częściowo zna swoje prawa i obowiązki. Nikt nie wskazał odpowiedzi 

przeczącej. 

Możliwe warianty odpowiedzi Ilość odpowiedzi tego samego typu 
Tak 25 

Częściowo 6 
Nie  0 

 

W przedostatnim punkcie ankiety zwrócono się do uczniów z pytaniem 

czy przestrzegają norm zachowania obowiązujących w placówce. 10 osób 

udzieliło odpowiedzi zawsze, co stanowi 32 % ankietowanych, 17 badanych (54 

%) wskazało możliwość prawie zawsze, zaś 4 uczniów (tj. 13 %) odpowiedziało 

czasami. Żaden uczeń nie udzielił przeczącej odpowiedzi.  

 



Możliwe warianty odpowiedzi Ilość odpowiedzi tego samego typu 
Zawsze 25 

Prawie zawsze 6 
Czasami 4 

Nigdy 0 

 

W ostatnim punkcie zapytano uczniów, w jaki sposób poznali swoje 

prawa i obowiązki, kto ich o nich poinformował. 26 osób, czyli 84 %, wskazało 

nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego, 3 badanych, czyli 10 %, 

odpowiedziało, że byli to rodzice, 1 uczeń (tj. 3 %) wytypował obsługę, personel 

i 1 ankietowany  (3 %) wskazał na kolegę, koleżankę.  

Możliwe warianty odpowiedzi Ilość odpowiedzi tego samego typu 

Nauczyciel/ wychowawca/ pedagog  26 
Dyrektor szkoły 0 

Rodzice 3 
Obsługa/ personel 1 

Kolega/ koleżanka 1 

 

PODSUMOWANIE 

W większości uczniowie znają obowiązujące zasady i normy, ale czasami 

ich nie przestrzegają. W szkole podejmowane są liczne działania wychowawcze, 

mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych 

zachowań, jednak w niektórych przypadkach przynoszą tylko częściowo 

pożądany efekt wychowawczy.  

Trzeba zatem: 

- częściej uświadamiać uczniom konsekwencje ich złych zachowań i powtarzać 

zasady obowiązujące w naszej szkole, 

- ściśle i konsekwentnie egzekwować zapisy ustalone w systemie nagród i kar,  

- częściej prowadzić zajęcia z profilaktyki zachowań, 

- wprowadzać nowatorskie metody w celu eliminacji niepożądanych zachowań 

(głównie agresji słownej i fizycznej, rozpowszechniania plotek, szantażowania),  



- ciągle podkreślać, że przemoc słowna i fizyczna niesie za sobą prawne 

konsekwencje, 

- zwiększyć poczucie bezpieczeństwa uczniów, np. przez czujniejszy nadzór 

takich miejsc, jak szatnie i toalety,  

- w większym stopniu informować rodziców o działaniach przeciwdziałających 

negatywnym zdarzeniom w szkole, 

- w pracy z uczniem nierespektującym przyjętych norm i zasad ściśle 

współpracować z wszystkimi nauczycielami. 

 

 

 

WNIOSKI Z WYWIADU Z WICEDYREKTOREM SZKOŁY 

             Pytania dotyczyły bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej  

w Głowience.  

 

W przeprowadzonym wywiadzie pani wicedyrektor wysoko oceniła 

poziom bezpieczeństwa na terenie szkoły, motywując taką ocenę  małą ilością 

wypadków oraz niepożądanych zachowań. Zdaniem wicedyrektora szkoła 

podejmuje liczne działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz 

kształtowanie właściwych postaw społecznych.  Uczniowie wiedzą jakich 

postaw  się od nich oczekuje i czują się na terenie szkoły  bezpiecznie.  Zdarzają 

się oczywiście zachowania niepożądane, do których pani wicedyrektor zaliczyła: 

przemoc słowną i wulgaryzmy, obmawianie, popychanie, szarpanie, 

zastraszanie, wyśmiewanie i obrażanie na portalach społecznościowych.    

W przypadku zaistnienia zachowań niepożądanych  nauczyciele właściwie, 

szybko  i skutecznie reagują.  W ocenie wicedyrektora nauczyciele i pracownicy 

szkoły przestrzegają zasad i norm społecznych.  

 

 

 



WNIOSKI Z WYWIADU Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM 

Pytania przede wszystkim dotyczyły poprawy bezpieczeństwa w szkole. 

Z przeprowadzonej rozmowy ustalono, że pani pedagog w celu poprawy 

zachowań uczniów: 

- na bieżąco dokonuje obserwacji dzieci, 

- przeprowadza działania interwencyjne, pedagogizację rodziców i kieruje ich 

do instytucji wspomagających, 

- prowadzi liczne rozmowy z uczniami, rodzicami, dyrekcją i nauczycielami, 

- wspiera wychowawców, nauczycieli i rodziców, 

- prowadzi zajęcia w klasach z problemami wychowawczymi oraz odpowiednie 

zajęcia (np. korekcyjno – kompensacyjne) z uczniami ze specyficznymi 

wskazaniami ujętymi w opiniach i orzeczeniach poradni, 

- współpracuje m.in. z asystentami rodziny z GOPS-u, Poradnią Psychologiczno 

– Pedagogiczną w Miejscu Piastowym (np. uczestniczy w spotkaniach, 

wspierających pedagogów szkolnych), 

- wnioski z diagnoz wykorzystuje do planowania pracy wychowawczej i działań 

profilaktycznych, 

- czuwa nad realizacją zaleceń poradni, 

- w okresie zdalnego nauczania prowadzi wielogodzinne, telefoniczne lub 

stacjonarne rozmowy wspierające i dyscyplinujące z uczniami i rodzicami oraz 

organizuje zajęcia online wychowawcze i korekcyjno – kompensacyjne. 

 Zdaniem pani pedagog podejmowane działania przeważnie przynoszą 

dobre efekty. Jednak w dużej mierze są one zależne od zaangażowania osób 

podejmujących współpracę. Niestety zdarza się, że rodzice pozorują pewne 

starania lub odrzucają pomoc.  

 O skuteczności działań wychowawczych szkoły przede wszystkim 

świadczy dobra współpraca rodziców i wychowawców klasy, szybki przepływ 

informacji, konsekwencja rodziców, wychowawców i nauczycieli, stanowcze 

działania w przypadku łamania zasad i norm społecznych. 



 Poza tym dobre współdziałanie rodzica i nauczyciela prowadzi do 

kompromisu, chęci do współpracy, co przekłada się na poprawę zachowań 

ucznia w szkole. 

 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE 

Z przeprowadzonych rozmów i badań wynika, że uczniowie i nauczyciele 

Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience na ogół czują się  

w niej bezpiecznie. Placówka jasno formułuje obowiązujące normy,  

a nauczyciele i pozostali pracownicy dokładają wszelkich starań, aby wpoić 

wychowankom zasady życia społecznego. Dzieci rozumieją i potrafią określić 

normy społeczne, właściwe zachowania, znają konsekwencje nieprzestrzegania 

ustalonych zasad. Wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. W szkole nie 

dochodzi do rażącego naruszania obowiązujących powszechnie norm. 

Jednocześnie sami wychowankowie dostrzegają potrzebę przestrzegania tych 

norm i podniesienia stopnia kultury osobistej swoich kolegów i koleżanek. 

Nauczyciele poprzez różne działania kształtują właściwe postawy wśród 

uczniów i eliminują zagrożenia. Jednak pomimo prowadzonych działań 

wychowawczych zdarzają się wśród dzieci zachowania niewłaściwe, naruszające 

normy społeczne, ale spotykają się one ze zdecydowaną reakcją  

i przeciwdziałaniem ze strony nauczycieli i pozostałego personelu.  

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1 ANKIETA SKIEROWANA DO NAUCZYCIELI 

Załącznik nr 2 ANIKETA SKIEROWANA DO RODZICÓW 

Załącznik nr 3 ANKIETA SKIEROWANA DO UCZNIÓW 

Załącznik nr 4 PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY DLA NAUCZYCIELI 

Załącznik nr 5 PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY DLA RODZICÓW 

Załącznik nr 6 PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY DLA UCZNIÓW 



Ankieta dla Nauczycieli
Wypełnienie tej ankiety zajmie około 5 min.
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Ankieta dla Rodziców
Wypełnienie tej ankiety zajmie około 5 min.

5/26/2021

Załącznik 2
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Ankieta dla Uczniów
Wypełnienie tej ankiety zajmie około 3 min.

5/26/2021

Załącznik 3
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Ankieta dla Nauczycieli

1. Które z poniższych działań służą zapewnieniu bezpieczeństwa w naszej szkole? (można
zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

18
Odpowiedzi

06:25
Średni czas ukończenia

Zamknięty
Stan

dyżury na przerwach, wzmocn… 15

pogadanki, prelekcje, rozmow… 14

monitoring 12

spotkania z przedstawicielami … 9

współpraca z pedagogiem szk… 14

zabezpieczenia typu: zamknię… 7

lekcje wychowawcze 12

próbne ewakuacje, plany ewak… 8

programy i procedury szkolne … 11

współpraca z rodzicami 9

organizowanie konkursów wie… 7

stosowanie kar 5

Załącznik 4



2. Które z wymienionych form przemocy występują w szkole częściej? Proszę zaznaczyć przejawy
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) - przemoc fizyczna:

3. Które z wymienionych form przemocy występują w szkole częściej? Proszę zaznaczyć przejawy
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) - przemoc psychiczna:

popychanie / przepychanie/ s… 18

bicie 5

kopanie 10

uderzenia 7

drapanie 0

szczypanie 1

kradzież 0

duszenie 0

szarpanie 10

dokuczanie 18

agresja 7

robienie kompromitujących zd… 2

szantaż 1

wulgaryzmy 12

zastraszanie 1

obrażanie 12

gnębienie 0

złośliwe komentowanie 12

wywieranie presji 2

krzyki 10

poniżanie 1

odrzucenie grupy 11



4. Jakie są najskuteczniejsze sposoby zapobiegania powyższym przejawom? (można zaznaczyć
więcej niż jedną odpowiedź)

5. Które negatywne zachowania uczniów wymagają modyfikacji w celu zwiększenia poczucia
bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej oraz wpłyną na podniesienie poziomu kultury
osobistej uczniów? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

rozmowy z uczniami, pogadan… 18

rozmowy indywidualne z uczn… 12

uwagi, punkty ujemne, reago… 11

rozmowy z rodzicami, organiz… 10

warsztaty profilaktyczne, zmni… 4

monitoring, dyżury, kontrola n… 9

spotkanie z funkcjonariuszami… 4

nagrody za dobre zachowanie 8

agresja słowna i fizyczna 14

wulgaryzmy 12

niszczenie mienia szkolnego 2

bieganie po schodach 9

hejt i przemoc z użyciem Inter… 6

brak szacunku, brak taktu wob… 8

przekraczanie norm właściweg… 9

szantażowanie 2

molestowanie 1

wyśmiewanie 10

obrażanie 6

brak kultury osobistej, nieuży… 11

przebywanie w toaletach w cel… 10



6. Jakie działania poprawiłyby bezpieczeństwo w naszej placówce? (można zaznaczyć więcej niż
jedną odpowiedź)

7. Jakie zagrożenia lub negatywne działania występują podczas edukacji zdalnej? Czy zdarzyło się,
że uczniowie ...? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

większe zaangażowanie ze str… 11

rozmowy z uczniami na temat … 15

natychmiastowa reakcja na nie… 12

pogadanki, prowadzenie akcji … 8

zatrudnienie dodatkowej kadr… 1

monitoring i stały nadzór nad … 10

systematyczna kontrola toalet 6

mniej liczne grupy w świetlicy … 6

zaangażowanie uczniów w cza… 8

nie włączali kamer na wyraźną… 12

pisali na czacie na tematy niez… 10

nie wyłączali mikrofonu, przez… 2

robili print screeny lub nagryw… 1

używali wulgarnego słownictwa 3

zaprosili kogoś spoza klasy na… 2

publikowali filmiki lub zdjęcia … 0

grali na telefonach komórkow… 5

nie zdarzyło się, aby uczniowi… 2

nie włączali mikrofonów na wy… 8



8. Jakie działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa i respektowania norm społecznych,
podejmuje szkoła podczas edukacji zdalnej? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

przypomnienie zasad organiza… 15

wymaganie włączania kamer 12

wyłączanie czatu 2

wyłączanie mikrofonu uczniom 5

przeprowadzenie zajęć na tem… 6

powiadomienie rodziców lub … 10

wpisywanie uwag 3

zwracanie uwagi 13

prośba o pozostanie po zajęci… 3

usuwanie z lekcji 0



Ankieta dla Rodziców

1. Czy Państwa dziecko czuje się w szkole bezpiecznie?

57
Odpowiedzi

03:11
Średni czas ukończenia

Zamknięty
Stan

84% osób odpowiedziało Takw przypadku tego pytania i większość odpowiedziała „Tak” odnośnie Pytania 3.

84% 96%

Insights

Tak 48

Nie 5

Trudno powiedzieć 4

Załącznik 5



2. Jeżeli są w szkole miejsca, w których czuje się ono mniej bezpiecznie, proszę wskazać je na liście
poniżej? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź).

3. Czy Państwa syn/córka zna zasady właściwego zachowania się w szkole?

4. Czy przestrzega tych zasad?

klasa 9

korytarz 14

boisko 3

toalety 8

szatnia 2

nie ma takich miejsc 36

Tak 54

Częściowo 3

Nie 0

Prawie zawsze 30

Czasami 3

Nigdy 0

Zawsze 24



5. Czy zdarzyło się w szkole, że Państwa dziecko... (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

6. Czy Państwa dziecko było świadkiem zdarzenia, kiedy ktoś na terenie szkoły... (można zaznaczyć
więcej niż jedną odpowiedź)

7. Czy znają Państwo dokumentację szkolną dotyczącą praw i obowiązków ucznia oraz
respektowania norm społecznych?

ktoś obrażał, przezywał 29

ktoś uderzył 11

było zastraszane, szantażowane 5

było okradzione 1

ktoś rozpowszechniał plotki i … 5

żadne z tych wydarzeń nie mi… 25

obraził kogoś, przezywał 34

używał wobec kogoś przemoc… 20

szantażował kogoś, zastraszał 7

wymuszał pieniądze 1

ukradł coś komuś 2

rozpowszechniał plotki i oszcz… 8

żadne z tych wydarzeń nie mi… 19

65% osób odpowiedziało takw przypadku tego pytania i większość odpowiedziała „Tak” odnośnie Pytania 3.

Insights

tak 37

częściowo 19

nie 1



65% 98%



Ankieta dla Uczniów

1. Czy znasz zasady właściwego zachowania się w szkole?

2. Czy przestrzegasz tych zasad?

31
Odpowiedzi

05:10
Średni czas ukończenia

Zamknięty
Stan

80% osób odpowiedziało Tak w przypadku tego pytania i większość odpowiedziała „nauczyciel/wychowawca /
pedagog” odnośnie Pytania 11.

80% 88%

Insights

Tak 25

Częściowo 6

Nie 0

Insights

Prawie zawsze 20

Czasami 5

Nigdy 0

Zawsze 6

Załącznik 6



3. Czy w szkole czujesz się bezpiecznie?

4. Oceń swoje poczucie bezpieczeństwa. Zaznacz w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, że nie czujesz
się bezpiecznie, a 5 oznacza, że masz pełne poczucie bezpieczeństwa.

67% osób odpowiedziało Prawie zawsze w przypadku tego pytania i większość odpowiedziała „Wysoka ocena
(4–5)” odnośnie Pytania 4.

67% 70%

70% osób odpowiedziało Tak w przypadku tego pytania i większość odpowiedziała „Wysoka ocena (4–5)”
odnośnie Pytania 4.

70% 86%

Insights

Tak 22

Nie 9

Średnia ocena: 3.74

63% oceniło między „4-5”

Insights
31

Odpowiedzi

       



5. Czy byłeś świadkiem zdarzenia, podczas którego ktoś na terenie szkoły (można zaznaczyć więcej
niż jedną odpowiedź)...

6. Czy zdarzyło się, że na terenie szkoły ...? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

7. Czy nauczyciele i pracownicy szkoły reagują na te zdarzenia?

Dystrybucja wyników

Ocena

2

1

0

2

9

3

12

4

7

5

obrażał innych 24

używał przemocy fizycznej 17

szantażował 4

wymuszał pieniądze 1

ukradł 1

rozpowszechniał plotki 15

nie było takich sytuacji 4

obrażałeś / obrażałaś innych 9

użyłeś / użyłaś przemocy fizyc… 6

kradłeś / kradłaś 0

żadne z tych wydarzeń nie mi… 20

Insights

Tak 15

Nie 6

Nie wiem 10



8. Czy podejmowane starania przynoszą efekt?

47% osób odpowiedziało Tak w przypadku tego pytania i większość odpowiedziała „Wysoka ocena (4–5)”
odnośnie Pytania 4.

47% 86%

14% osób odpowiedziało Tak w przypadku tego pytania i większość odpowiedziała „Wysoka ocena (4–5)”
odnośnie Pytania 4.

14% 100%

Insights

Tak 5

Nie 10

Nie wiem 16



9. Czy znasz swoje prawa i obowiązki - jako uczeń SP w Głowience?

10. Czy przestrzegasz norm zachowania obowiązujących w szkole?

11. W jaki sposób poznałeś / poznałaś swoje prawa i obowiązki? Kto poinformował Cię o nich?

Tak 25

Częściowo 6

Nie 0

Insights
Zawsze 10

Prawie zawsze 17

Czasami 4

Nigdy 0

nauczyciel/wychowawca / ped… 26

dyrektor szkoły 0

rodzice 3

obsługa / personel 1

kolega / koleżanka 1


