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PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

w Radomiu 

w roku szkolnym 2018/2019 
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Podstawa prawna: 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 

483ze zm.). 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. nr 120, poz. 526). 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 

1189). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 

1943 ze zm.). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996). 

 Ustawa     z     26      października      1982r.      o      wychowaniu      w      trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487). 

 Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 

i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 957). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu 

i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach 

systemu    oświaty     działalności     wychowawczej,     edukacyjnej,     informacyjnej  

i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 

 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019. 
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Wstęp 

 
 

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny realizowany w VII Liceum 
Ogólnokształcącym im, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego opiera się na hierarchii wartości 
przyjętej przez radę  pedagogiczną,  radę  rodziców  i  samorząd  uczniowski,  wynikających 
z przyjętej w szkole koncepcji pracy. 

 
Szkoła kształtuje postawy uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
uwzględniając: 

1) koncepcję  pracy  opartą  na  wzorcu  osobowym  Krzysztofa  Kamila  Baczyńskiego   
i wartościach wpisanych w jego życie, 

2) kierunki rozwoju systemu oświaty, 
3) oczekiwania uczniów i ich rodziców lub opiekunów oraz organu prowadzącego, 

4) możliwości działań Rady Pedagogicznej. 
 

Niezbędnym składnikiem przyjętego przez szkołę systemu wychowawczego jest stała 
dialogowa komunikacja między uczniami, rodzicami, nauczycielami i dyrekcją. Wymiana 
opinii, przekazywanie sugestii, uwzględnianie różnorodnych uwarunkowań funkcjonowania 
szkoły są konieczne do  podejmowania współpracy w atmosferze wzajemnego zrozumienia   
i szacunku. Głównym założeniem Programu Wychowawczo - Profilaktycznego jest 
integralność wychowania z wiedzą i kształceniem niezbędnych umiejętności życiowych oraz 
spójność działań wychowawczych pomiędzy szkołą, rodziną i innymi instytucjami. Rolę 
rodziców uznaje się za wiodącą. Swoim zaangażowaniem w opiekę nad dzieckiem 
wzmacniają funkcje pełnione przez nauczycieli i innych pracowników szkoły, czyniąc 
wszystkich wychowawcami. Program jest podstawą wychowania. Opisuje w sposób 
całościowy treści i działania przyjęte w szkole, sytuuje ucznia w centrum działalności 
szkolnej, zakłada przyjazne i indywidualne jego traktowanie. Proces wychowania jest 
wzmacniany  i   uzupełniany  poprzez  działania   z   zakresu   profilaktyki  problemów  dzieci 
i młodzieży. 

 
Rozdział I Diagnoza potrzeb i problemów szkolnych 

Program został opracowany w oparciu o: 

 analizę dokumentacji szkolnej (dziennik elektroniczny, protokoły posiedzeń Rad 
Pedagogicznych  -  wnioski  z nadzoru pedagogicznego oraz wyniki klasyfikacji śródrocznej   
i rocznej), 

 wnioski z analiz ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 
których wyniki były prezentowane i omawiane na  zebraniach Rad Pedagogicznych  (raport  
z „Badania Jakości Pracy Szkoły” – załącznik nr 1 - Wymaganie 1 „Procesy edukacyjne są 
zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się” Obszar: „Nauczyciele, w tym nauczyciele 
pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, 
realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.” Wymaganie 4 „Kształtowane są 
postawy i respektowane normy społeczne” Obszar: „Kształtowanie postaw wychowanie do 
wartości oraz respektowanie norm społecznych uwzględnionych w programie wychowawczo- 
profilaktycznym.” 

 wnioski pozyskane od rodziców w trakcie spotkań z wychowawcą, nauczycielami, 
psychologiem, pedagogiem podczas wywiadówek, konsultacji indywidualnych, 

 obserwację środowiska szkolnego, 

 diagnozę środowiska rodzinnego ucznia, 

 analizę informacji pozyskanych od instytucji wspierających pracę szkoły (MOPS, Policja, 
Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 3 w Radomiu, Straż Miejska itp.), 

 priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

 priorytety Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 
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 diagnozę czynników chroniących i czynników ryzyka. 

 wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów 
przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.), 

 

Rozdział II Wartości istotne uzgodnione ze społecznością szkolną 
 

Na   podstawie   ankiet    przeprowadzonych    wśród    uczniów,    rodziców   i    nauczycieli 
w drugim półroczu roku szkolnego 2016/2017 ustalono, że wartościami które szkoła będzie 
promować i których kształtowanie będzie podstawą oddziaływań wychowawczych są: 

 zaangażowanie, 

 systematyczność, 

 szacunek, 

 uczciwość, 

 patriotyzm, 

 zaufanie, 

 szczerość. 
 

Rozdział III Wizja/ misja/ model absolwenta 

 
Punktem wyjścia przy podejmowaniu rozmaitych oddziaływań wychowawczych jest opis 
świadomie kształtowanej sylwetki absolwenta VII Liceum Ogólnokształcącego. 

 
SYLWETKA ABSOLWENTA 

 
Absolwent VII LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego powinien: 

 posiadać poczucie własnej wartości oraz pozytywne nastawienie do innych, 

 być aktywnym i samodzielnym, 

 umieć porozumiewać się i współdziałać w grupie, 

 otaczać opieką i akceptować opiekę ze strony innych, 

 zachowywać się zgodnie z przyjętymi zasadami, 

 umieć przyznać się do błędu i nie powtarzać go, 

 dotrzymywać danego słowa i być punktualnym, 

 dbać o wygląd, higienę osobistą i zdrowie, 

 unikać zagrożeń związanych z uzależnieniami, 

 być ciekawym świata i poszukiwać nowych rozwiązań, 

 umieć przedstawić na forum publicznym swoje racje, popierając je argumentami, 

 przestrzegać zasad kultury dyskusji, 

 doceniać znaczenie zaufania w kontaktach międzyludzkich i starać się na nie zasłużyć, 

 być taktownym i kulturalnym, 

 ze zrozumieniem traktować różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji 
i odmienności, 

 słuchać opinii innych i cierpliwie poszukiwać rozwiązań na drodze negocjacji, 

 rozwijać umiejętność obserwacji, koncentracji i zdolności kojarzenia, 

 precyzyjnie formułować myśli, logicznie wnioskować, 

 rozwijać zainteresowania i zdolności, 

 cechować się wrażliwością estetyczną na piękno, 

 posiadać umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, 

 wykazywać właściwą postawę patriotyczną, poczucie przynależności do społeczności 
lokalnej i regionalnej, narodu i społeczności europejskiej, 

 okazywać szacunek dla godła i hymnu państwowego właściwym zachowaniem podczas 
uroczystości szkolnych i państwowych. 
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Dojrzałą osobowością cechuje się absolwent który: 
 

 jest odpowiedzialny, obowiązkowy i solidny, 

 posiada stabilne normy moralne, 

 zachowuje się elastycznie, dostosowując do pozytywnych zmian, 

 potrafi właściwie korzystać z dóbr kultury i wyrazić szacunek dla tradycji, symboli 
narodowych oraz religijnych własnych i cudzych, 

 rozbudza w sobie motywację potrzebną do osiągnięcia sukcesu, 

 wychowywany jest do aktywności  z uświadomieniem możliwości zarówno sukcesu, jak    
i porażki podważającej jego egzystencję, 

 potrafi samodzielnie stawiać sobie pewne cele wymagające pomysłowości 
i konsekwencji w realizacji, 

 umie oceniać szanse realizacji własnych i cudzych pomysłów oraz podjąć decyzję, 

 potrafi panować nad emocjami i radzić sobie ze stresem, 

 umie nazywać swoje uczucia, 

 potrafi rozpoznawać podstawowe wartości i dokonywać właściwej ich hierarchizacji, 

 potrafi ponosić odpowiedzialność za siebie, innych i dokonywane wybory, 

 dostrzega korzyści i zagrożenia wychowawcze płynące z korzystania z urządzeń 
medialnych, 

 posiada dojrzałość do życia w rodzinie, społeczeństwie, państwie, 

 posiada pogłębione rozumienie tradycji narodowej i europejskiej, 

 charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą, 

 potrafi świadomie dokonać wyboru drogi dalszego kształcenia i odnaleźć się na rynku 
pracy. 

 
Rozdział IV - Zdiagnozowane obszary działań oraz ich cele ogólne 

 
Obszary działań: 

I. Wychowanie 
II. Profilaktyka 

 
W ramach wychowania celem ogólnym jest: 

 
1. Podniesienie poziomu motywacji wewnętrznej w procesie edukacyjnym wśród 

uczniów oraz wdrożenie do systematycznej pracy własnej. 
2. Kształtowanie relacji interpersonalnych opartych na zaufaniu, zaangażowaniu, 

wzajemnym szacunku, uczciwości, szczerości. 
3. Kształtowanie postaw i wartości patriotycznych. 

 
W ramach profilaktyki celem ogólnym jest : 

 
1. Uświadomienie szkodliwego wpływu papierosów, narkotyków, w tym dopalaczy, 

sterydów, alkoholu na organizm człowieka (gimnazjum) celem ukształtowania osoby 
wolnej od uzależnień. 

 

Rozdział V – Harmonogram, planowane cele, działania i sposób realizacji 

Cel ogólny: 
I. Kształtowanie relacji interpersonalnych opartych na zaufaniu, zaangażowaniu, 

wzajemnym szacunku, uczciwości i szczerości. 
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Cel szczegółowy: 
1. Wykształcenie u uczniów  postaw  warunkujących  odpowiednie  funkcjonowanie  

w klasie, rodzinie i społeczności lokalnej. 
 

Działanie: 

 ukształtowanie właściwych relacji międzyludzkich opartych na tolerancji, szacunku, 
zaufaniu i życzliwości, 

 rozwinięcie umiejętności nawiązywania, podtrzymywania oraz wzmacniania relacji 
interpersonalnych, 

 rozwijanie koleżeństwa i wzajemnej pomocy podczas różnych form wspólnej 
aktywności, 

 wypracowanie zasady tolerancji dla wartościowych form odmienności 
(światopoglądowej, religijnej, kulturowej) i indywidualności, 

 podniesienie poziomu znajomości i przestrzegania zasad dobrego zachowania 
i kultury osobistej, 

 ukształtowanie umiejętności współdziałania w grupie i przestrzegania norm 
społecznych, 

 uświadomienie roli zdrowego współzawodnictwa i współpracy w zespole, 

 ukształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobre imię rodziny, klasy i szkoły, 

 wdrożenie uczniów do rozwiązywania konfliktów drogą mediacji i negocjacji, 

 wdrożenie do szanowania własności społecznej i osobistej. 
 

Sposób realizacji: 
 

 rozmowy indywidualne z uczniem, 

 rozmowy z rodzicami, 

 udział w akcjach charytatywnych, praca w wolontariacie, 

 lekcje z pedagogiem/psychologiem, 

 lekcje z wychowawcą, 

 prezentacje, krótkie relacje na monitorze szkolnym. 
 

Sfera rozwoju ucznia: 

 społeczna 
 

Adresaci: 

 wszystkie klasy, 

 rodzice, 

 nauczyciele. 
 

Strategie: 

 informacyjna, 

 edukacyjna. 
 

Osoby odpowiedzialne za realizację: 

 wychowawca, 

 nauczyciele przedmiotów, 

 pedagog/psycholog szkolny, 

 opiekunowie wolontariatu, 

 nauczyciel biblioteki, 

 dyrekcja szkoły. 
 

Termin realizacji: 
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IX – VI 2018/2019 
 

Cel szczegółowy: 
2. Ukształtowanie młodego człowieka dojrzałego emocjonalnie, wrażliwego, 

panującego nad swoimi emocjami w różnych sytuacjach życiowych. 
 

Działanie: 

 ukształtowanie właściwego reagowania na krytykę, opinię i sugestie innych, 

 rozwinięcie umiejętności wyrażania swoich opinii, myśli i odczuć, 

 uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych, 

 wdrożenie uczniów do niesienia bezinteresownej pomocy i podejmowania inicjatyw, 

 rozwinięcie umiejętności nazywania i rozpoznawania swoich emocji i uczuć, 

 udoskonalenie umiejętności kierowania własnymi emocjami, 

 ukształtowanie wrażliwości uczuciowej oraz umiejętności oddzielania sądów 
i ocen od emocji, 

 udoskonalenie umiejętności obiektywnego oceniania siebie i innych, 

 ukształtowanie umiejętności samoakceptacji. 

 kształtowanie kultury żywego słowa. 
 

Sposób realizacji: 

 rozmowy indywidualne z uczniami, 

 udział w akcjach charytatywnych, 

 lekcje z pedagogiem/psychologiem, 

 lekcje z wychowawcą, 

 dyskusje na lekcjach, 

 zajęcia przedmiotowe. 
 

Sfera rozwoju ucznia: 

 psychiczna 
 

Adresaci: 

 wszystkie klasy 
 

Strategie: 

 edukacyjna 
 

Osoby odpowiedzialne za realizację: 

 wychowawca, 

 nauczyciele przedmiotów, 

 pedagog /psycholog, 

 nauczyciel biblioteki, 

 dyrekcja szkoły. 
 

Termin realizacji: 

IX – VI 2018/2019 
 

Cel ogólny: 
II. Kształtowanie postaw i wartości patriotycznych. 

 

Cel szczegółowy: 
1. Ukształtowanie sylwetki absolwenta reprezentującego właściwą postawę 

patriotyczną, moralną, dbającego o właściwy rozwój duchowy. 
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Działanie: 

 ukształtowanie postaw patriotyzmu, tożsamości narodowej oraz postawy 
poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, 

 wpojenie poszanowania dla tradycji, symboli narodowych, religijnych 
i szkolnych, 

 wychowanie w duchu poszanowania godności drugiego człowieka, 

 rozwinięcie wrażliwości i nieobojętności na przejawy przemocy, zła 
i wulgarności, 

 rozwinięcie u uczniów wrażliwości estetycznej. 

 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie 
patriotycznych postaw uczniów. 

 
Sposób realizacji: 

 lekcje historii, WOS, 

 akademie / imprezy szkolne: 03.09.18r. Inauguracja roku szkolnego – akademia 
upamiętniająca rocznicę wybuchu II wojny światowej, 17.09.18r. zorganizowanie 
wystawy i prezentacji - rocznica sowieckiej agresji na Polskę w 1939r., 
Międzygimnazjalne Mistrzostwa Piłki Nożnej o puchar Braci Czachorów – obchody 
Święta Niepodległości; upamiętnienie obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości 
upamiętnienie 27 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 13.12.2018; Dzień 
Patrona Szkoły 22.  01.  2019r.  i  Szkolny Dzień  Talentów,  21.03.19r.  gra  miejska 
z udziałem reprezentacji szkół podstawowych, 21 i 22.03.19r. Dni Otwarte Szkoły, 
26.04.19r. audycja, wystawa z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, 

 lekcje wychowawcze, 

 lekcje języka polskiego, 

 uroczystości patriotyczne lokalne i państwowe, 

 wycieczki, 

 rajdy, 

 terenowa gra miejska / prezentacje na szkolnym monitorze 

 gry edukacyjne, 

 udział pocztu sztandarowego w uroczystościach patriotycznych, 

 gabloty szkolne. 
 

Sfera rozwoju ucznia: 

 duchowa 
 

Adresaci: 

 wszystkie klasy 
 

Strategie: 

 edukacyjna, 

 informacyjna. 
 

Osoby odpowiedzialne za realizację: 

 wychowawca, 

 nauczyciele przedmiotów, 

 pedagog /psycholog, 

 nauczyciel biblioteki, 

 dyrekcja szkoły. 
 

Termin realizacji: 

IX – VI 2018/2019 
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Cel ogólny: 
III. Uświadomienie szkodliwego wpływu tytoniu, alkoholu, narkotyków, 

w tym dopalaczy i sterydów oraz napojów energetycznych na człowieka. 
 

Cel szczegółowy: 
1. Dostarczenie rzetelnej wiedzy o zagrożeniach płynących ze stosowania 

środków uzależniających (palenie tytoniu, e – papierosy spożywanie alkoholu, 
używanie narkotyków, w tym dopalaczy, sterydy, napoje energetyczne, 
uzależnienie od komputera, telefonu i Internetu) celem formacji osoby wolnej 
od nałogów. 

 

Działanie: 

 upowszechnianie stylu życia wolnego od używek, 

 uświadomienie uczniom negatywnego wpływu środków zmieniających świadomość 
na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz społeczne funkcjonowanie człowieka, 

 wyposażenie uczniów, rodziców w wiedzę o rodzajach środków odurzających, 
objawach ich zażywania, zagrożeniach z nich wynikających oraz sposobach pomocy, 

 nauczenie sztuki asertywności jako formy obrony przed presją grupy, 

 ukształtowanie u uczniów umiejętności samokontroli i krytycznego myślenia przy 
podejmowaniu decyzji w trudnych sytuacjach, 

 wskazanie sposobów radzenia sobie z własnymi problemami - także poprzez 
szukanie pomocy u osób zaufanych i specjalistów, 

 dostarczenie uczniom wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej, konsekwencji 
używania  i   posiadania   narkotyków   oraz   konsekwencji   prawnych   związanych  
z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (spotkania z Policją), 

 poinformowanie uczniów i ich rodziców o obowiązujących procedurach postępowania 
w sytuacjach kryzysowych, 

 wskazanie sposobów umiejętnego zagospodarowania i aktywnego spędzania czasu 
wolnego. 

 Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne 
i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. 

 Profilaktyka wczesnego macierzyństwa. 
 

Sposób realizacji: 

 lekcje z wychowawcą, 

 lekcje z pedagogiem/psychologiem, 

 zajęcia dodatkowe, 

 wycieczki, rajdy, 

 spotkania z policja, 

 prelekcje z pielęgniarką szkolną, 

 zespoły interdyscyplinarne, 

 porady i konsultacje z rodzicami, 

 rozmowy indywidualne z uczniami, 

 prezentacje na szkolnym monitorze reklamowym / film 
 

Sfera rozwoju ucznia: 

 fizyczna, 

 społeczna. 
 

Adresaci: 

 wszystkie klasy, 

 rodzice, 
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 nauczyciele. 
Strategie: 

 edukacyjna, 

 informacyjna, 

 alternatywna, 

 interwencyjna. 
 

Osoby odpowiedzialne za realizację: 

 wychowawca, 

 nauczyciele przedmiotów, 

 pedagog/psycholog, 

 specjaliści, 

 pielęgniarka, 

 nauczyciel biblioteki, 

 dyrekcja szkoły. 
 

Termin realizacji: 

IX – VI 2018/2019 
 

2. Dostarczenie rzetelnej wiedzy o ryzyku i konsekwencjach wczesnego 
rozpoczęcia życia seksualnego 

 
Działanie: 

 Uświadomienie uczniom ryzyka wynikającego z rozpoczęcia życia seksualnego. 

 Kształtowanie odpowiedzialności za decyzje mające wpływ na życie 
i zdrowie swoje i innych. 

 Pogłębienie refleksji i świadomości związanej z konsekwencjami zachowań 
ryzykownych w sferze seksualnej i ich wpływu na życie młodego człowieka. 

 

Sposób realizacji: 

 Lekcje ze specjalistą , 

 Lekcje wychowania do życia w rodzinie 

 Godziny wychowawcze 
 

Strategie: 

 edukacyjna, 

 informacyjna, 

 psychiczna, 

 interwencyjna, 

 społeczna 
 

Cel ogólny: 
IV. Podniesienie motywacji wśród uczniów oraz wdrożenie do systematycznej 

pracy. 
 

Cel szczegółowy: 
1. Wysoka frekwencja uczniów na zajęciach lekcyjnych. 

 
Działanie: 

 sprawdzenie nieobecności na każdej lekcji, 

 dokonanie comiesięcznej analizy frekwencji klas, 

 przestrzeganie zapisów Długofalowe Działania Naprawcze Dotyczące Niskiej 
Frekwencji Uczniów 
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 spójne i konsekwentne działanie nauczycieli zgodne z zapisami Statutu 
i innych dokumentów szkolnych, 

 konsekwentne rozliczenie opuszczonych przez ucznia godzin lekcyjnych, 

 terminowe dostarczenie wychowawcy klasy usprawiedliwień, 

 punktualne zaczynanie i kończenie lekcji przez nauczycieli, 

 monitorowanie absencji uczniów, 

 zwiększenie częstotliwości kontaktu z domem ucznia sprawiającego problemy 
wychowawcze i opuszczającego zajęcia lekcyjne, 

 rozmowy indywidualne z uczniami oraz rodzicami o przyczynach niskiej frekwencji. 

 kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. 
 

Sposób realizacji: 

 lekcje przedmiotowe, 

 zajęcia z wychowawcą, 

 rozmowy indywidualne, 

 rozmowy z rodzicami, 

 podpisywanie kontraktów, 

 współpraca z SRiN, 

 współpraca z kuratorami, 

 współpraca z MOPS i GOPS, 

 spotkania zespołu wychowawczego. 

 

Sfera rozwoju ucznia: 

 psychiczna 
 

Adresaci: 

 wszystkie klasy, 

 rodzice. 
 

Strategie: 

 edukacyjna, 

 informacyjna, 

 alternatywna, 

 interwencyjna. 
 

Osoby odpowiedzialne za realizację: 

 wychowawca oddziału, 

 nauczyciele przedmiotów, 

 pedagog/psycholog szkoły, 

 dyrekcja szkoły. 
 

Termin realizacji: 

IX – VI 2018/2019 
 

Cel szczegółowy: 
2. Wysoka motywacja wewnętrzna młodzieży do nauki. 

 
Działanie: 

 Wprowadzenie innowacji organizacyjnej „ Odpowiedzialność – zarządzam życiem 
 w taki sposób, by stanowiło ono wartość” 
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 Wdrożenie młodzieży do podejmowania odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje 
przygotowanie   do   odnalezienia    się    w    przyszłości    na    rynku    pracy    lub  
w miejscu pracy, 

 zwiększenie motywacji uczniów do nauki i nieopuszczania zajęć lekcyjnych, 

 przekazanie uczniom wiedzy na temat metod skutecznego przyswajania wiedzy, 

 zaciekawienie ucznia treściami przekazywanymi na lekcjach, 

 zastosowanie metod aktywizujących w nauczaniu, 

 rozbudzenie ambicji własnych ucznia, 

 dostosowanie wymagań do poziomu i możliwości ucznia, 

 współpraca szkoły z rodziną, 

 ocenianie kształtujące, 

 metody aktywizujące na lekcji, 

 rytmiczność oceniania, 

 ciekawy sposób prowadzenia lekcji, 

 dostosowanie wymagań do możliwości ucznia, 

 diagnoza możliwości ucznia oraz stylów uczenia się. 

 nauka systematyczności 

 wspieranie kreatywności 
 

Sposób realizacji: 

 wdrożenie opracowanej innowacji organizacyjnej, 

 wdrażanie wypracowanego w szkole modelu dobrej lekcji, 

 próbna matura, 

 próbny egzamin gimnazjalny, 

 testy diagnostyczne, 

 lekcje przedmiotowe, 

 zajęcia z wychowawcą, 

 rozmowy indywidualne z uczniami, 

 rozmowy z rodzicami. 
 

Sfera rozwoju ucznia: 

 psychiczna 
 

Adresaci: 

 wszystkie klasy, 

 rodzice. 
 

Strategie: 

 edukacyjna, 

 informacyjna, 

 alternatywna, 

 interwencyjna. 
 

Osoby odpowiedzialne za realizację: 

 wychowawca oddziału, 

 nauczyciele przedmiotów, 

 pedagog/psycholog szkoły, 

 dyrekcja szkoły. 
 

Termin realizacji: 

IX – VI 2018/2019 
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Rozdział VI – Harmonogram uroczystości szkolnych 

 Inauguracja roku szkolnego, 

 Dzień Edukacji narodowej 

 uroczystości szkolne z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości 

 wigilijny koncert kolęd – spektakl jasełkowy 

 Dzień Patrona Szkoły 

 pożegnanie abiturientów 

 uroczyste zakończenie roku szkolnego 

 

Rozdział VII - Zasady ewaluacji 
 

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest 
jego ewaluacja. Należy monitorować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. 
Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje 
wykorzystywane do modyfikacji samego programu. Ewaluację wyników należy 
przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego. Powinna ona pozwolić na uzyskanie 
odpowiedzi na następujące pytania: 

 

1. Czy zbliżyliśmy się do postawionych celów? Wskaźnik zadowolenia na poziomie 75%. 
2. Jakie są efekty naszych działań? 

 Czy działania odpowiadały rzeczywistym potrzebom uczniów? 

 Czy działania podejmowane w trakcie pracy z programem wpłynęły na zachowanie 
uczniów i wprowadziły pożądane zmiany? 

3. Czy sposób realizacji programu sprzyjał skuteczności? 

 Czy stosowane procedury okazały się skuteczne? Poziom skuteczności 75%. 

 W czym upatrywać przyczyn niepowodzenia, jeżeli nie uzyskano zadowalających 
efektów? 

Narzędzia ewaluacji: 

 ankiety dla uczniów, rodziców, nauczycieli, 

 wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami, 

 obserwacje, 

 analiza dokumentów. 

 

DIAGNOZA 
POPRZEDZAJĄCA PRACE REDAKCYJNE NAD 

PROGRAMEM 
WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYM 

 

Diagnozę oparto na: 

 wnioskach z rozmów indywidualnych z uczniami, rodzicami, nauczycielami, 
pracownikami obsługi, 

 wnioskach z rozmów z uczniami prowadzonych w trakcie pogadanek i warsztatów, 

 obserwacji, 

 diagnozy środowiska ucznia, 

 analiz opinii orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 

 analiz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 

 informacji pozyskanych od pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kuratorów, pracowników Pieczy Zastępczej, 

 analiz zapisów dziennika elektronicznego Librus, 

 wniosków z nadzoru pedagogicznego, 
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 sprawozdań wychowawców, pedagogów, psychologa, pielęgniarki przedstawianych 
na zebraniach Rady Pedagogicznej, 

 analiz wyników badania ankietowego. 

 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 

 
BADANIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY 

RAPORT VI 2018 

W badaniu ankietowym przeprowadzonym w czerwcu 2018 roku brało udział 40 nauczycieli, 

171 uczniów oraz 111 rodziców. Wszyscy udzielali odpowiedzi anonimowych na prawie te 

same pytania ankietowe. 

Wyniki ankiet przedstawiają się w następujący sposób: 

 
 

1. W planie lekcji fakultety dla maturzystów odbywają się na pierwszej lekcji. 

Większość klas rozpoczyna lekcje o 8.55. Jak oceniasz to rozwiązanie? 
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Jako „bardzo dobre” lub „dobre” oceniło je 85% nauczycieli, 54% uczniów (spadek o 22%) 

oraz 76% rodziców (spadek o 11%). Za „przeciętne” uznaje je 15% nauczycieli,  26% 

uczniów (wzrost o 13%) oraz 24% rodziców (wzrost o 13%). „Źle” lub „bardzo źle” oceniło je 

19% uczniów (wzrost o 9%). 

Wniosek: 

Większość respondentów w każdej z badanych grup pozytywnie oceniła to 

rozwiązanie, w związku z tym, w nowym roku szkolnym należy je kontynuować. 

 
2. Wyposażenie  szkoły  w  pomoce  multimedialne  i ich wykorzystanie w pracy 

z uczniem oceniam: 

 
 
 

Dobrze lub bardzo dobrze 98% nauczycieli, 58% uczniów (spadek o ponad 14%) oraz 85% 

rodziców (spadek o 5%). Za przeciętne uznaje je 3% nauczycieli, 29% uczniów (wzrost o 

9%) oraz 11% rodziców (wzrost o 3%). Źle lub bardzo źle ten obszar badania ocenia 13% 

uczniów (wzrost o 9%) oraz 4% rodziców (wzrost o 2%). 

Wniosek: 

Zdecydowana większość badanych bardzo dobrze lub dobrze ocenia wyposażenie 

szkoły w pomoce multimedialne i ich wykorzystanie w pracy z uczniem. Należy 

utrzymać ten kierunek zmian. 
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3. Czy nauczyciele starają się wspierać uczniów, pomagają im w zdobywaniu 

wiedzy i nowych umiejętności ? 

 

Często lub bardzo często robi to 94% nauczycieli, tak samo uważa 35% uczniów (spadek o 

9%) oraz 85% rodziców (wzrost o 1%).Czasami robi to 5% nauczycieli. Tego samego zdania 

jest 39% uczniów (wzrost o 3%) oraz 17% rodziców (wzrost o 2%). 26% uczniów oraz 3% 

rodziców twierdzi, że nauczyciele nie robią tego wcale lub prawie wcale. 

 
Wniosek: 

Bardzo wysoki odsetek badanych w grupie nauczycieli – 94% i w grupie rodziców – 

85% twierdzi, że nauczyciele bardzo często lub często wspierają uczniów i pomagają 

im zdobywać wiedzę. Jednak tę opinię potwierdza jedynie co trzeci uczeń. 1/5 uczniów 

uważa, że nauczyciele nie wspierają uczniów i nie pomagają im w zdobywaniu wiedzy. 

Jednocześnie    uczniowie    wymagający    wsparcia    i     pomocy     nie     korzystają 

z dodatkowych form pomocy w postaci zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz nie 

poprawiają się w terminach wyznaczonych przez nauczyciela. Definicja pomocy 

wydaje się być inna dla uczniów a inna dla rodziców i nauczycieli. Należy przenosić 

ciężar odpowiedzialności za poprawę ocen z nauczycieli i rodziców na uczniów. 
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4. Czy prowadzone przez nauczycieli lekcje są: 

W opinii 90% nauczycieli, 44% uczniów (spadek o 26%) i 56% rodziców (spadek o 

22%) ciekawe lub coraz ciekawsze. Nie widzi zmian 5% nauczycieli, 53% uczniów (wzrost o 

23%) oraz 23% rodziców (wzrost o 1%). Nie ma wiedzy na ten temat 5% nauczycieli, 4% 

uczniów oraz 22% rodziców. 

 
Wniosek: 

Większość nauczycieli i ponad połowa rodziców uważa, że prowadzone lekcje są 

ciekawe lub coraz ciekawsze. Jednak tę opinię potwierdza mniej niż połowa uczniów. 

Połowa   uczniów   nie   dostrzega    żadnych    zmian.    Na    tej    podstawie    trudno 

o jednoznaczną opinię, nawet jeżeli uwzględnimy spadki w liczbie respondentów 

wystawiających najwyższe oceny, gdyż mogą to być uczniowie klas drugich licealnych 

i ich rodzice, a ta grupa badanych będzie jedyną, która brała udział w ubiegłorocznej 

ankiecie. Prowadząc lekcje, należy stale podnosić jakość przekazu i starać się 

zainteresować ucznia. 
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5. Jak wpływają na uczniów szkolne konkursy, gry, spotkania z ciekawymi 

ludźmi? 

 

Nie obchodzi to 46% uczniów (wzrost o 22%) i 1% rodziców (spadek o 1,5%). 

15% nauczycieli, 41% uczniów (spadek o 14%) i 23% rodziców (spadek o 19%) uważa, że 

integrują szkołę. 80% nauczycieli, 14% uczniów(spadek o 7%) i 64% rodziców (wzrost o 8%) 

uważa, że poszerzają horyzonty. Nie ma wiedzy na ten temat 5% nauczycieli i 22% 

rodziców. 

 
Wniosek: 

Prawie połowa uczniów nie jest zainteresowana tym zagadnieniem. 

Druga połowa twierdzi, że szkolne konkursy czy spotkania z ciekawymi ludźmi 

integrują społeczność szkolną lub poszerzają horyzonty. Tę opinię potwierdza 95% 

nauczycieli i 87% rodziców. Należy mimo wszystko podejmować wyzwania, 

organizować konkursy lub zachęcać młodzież do brania udziału w konkursach 

organizowanych przez innych, by rozbudzać w naszych uczniach motywację 

wewnętrzną, zachęcić do wykorzystywania przez nich własnego potencjału. 
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6. Czy oferta zajęć dodatkowych prowadzonych w szkole spełnia oczekiwania 

uczniów? 

 
 
 

 
79% nauczycieli, 30% uczniów (spadek o prawie 19%) i 72% rodziców (spadek o 2%) 

uważa, że tak lub raczej tak. 21% nauczycieli, 30% uczniów (wzrost o 1%) oraz 14% 

rodziców (spadek o 7%) uważa, że spełnia oczekiwania jedynie niewielkiej grupy.41% 

uczniów (wzrost o 14%) i 14% rodziców (wzrost o 10%) uważa, że nie spełnia oczekiwań 

uczniów lub spełnia je w bardzo małym stopniu. 

 
Wniosek: 

Prawie 80% nauczycieli i ponad 70% rodziców uważa, że oferta zajęć dodatkowych 

spełnia  oczekiwania uczniów. Jednak jedynie 30% uczniów potwierdza tę opinię. 

Jednak obserwacje i wcześniejsze analizy wskazują, że uczniowie nie są 

zainteresowani uczestniczeniem w zajęciach dodatkowych oferowanych przez szkołę. 

Należy zastanowić się w jaki sposób dostosować ofertę zajęć edukacyjnych do 

potrzeb uczniów. 
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7. Jak oceniane są inwestycje w szkole? 

 
 

 
91% nauczycieli, 66% uczniów (spadek o 26%) i 87% rodziców (spadek o 4%) wystawiło 

ocenę dobrą lub bardzo dobrą. Przeciętnie oceniło je 10% nauczycieli, 20% uczniów (wzrost 

o 13%) oraz 12% rodziców (wzrost o 4%). 14% uczniów (wzrost o 13%) i  1% rodziców 

ocenił je jako złe lub bardzo złe. 

 
Wniosek: 

Większość badanych pozytywnie oceniła inwestycje w szkole. Należy utrzymać ten 

kierunek zmian. Smutne jest j, że 10% badanych nauczycieli uznało te zmiany za 

przeciętne i trudno tu oprzeć się wrażeniu, że ocena ta wynika ze zwykłej ludzkiej 

złośliwości. 



21 
 

 

8. Czy w szkole i jej okolicach uczniowie czują się bezpiecznie? 

98% nauczycieli, 61% uczniów (spadek o 23%) i 86% rodziców (spadek o 10%) uważa, że 

tak lub raczej tak. Przeciętnie poziom bezpieczeństwa ocenia 3% nauczycieli, 23% uczniów   

i 12% rodziców. 23% uczniów (wzrost o 17%) nie czuje się bezpiecznie lub raczej nie czuje 

się bezpiecznie. Takiego samego zdania jest 12% rodziców (wzrost o 11%) 

 
Wniosek: 

Zdecydowana większość badanych uznała, że uczniowie w szkole lub jej okolicach 

czują się bezpiecznie lub raczej bezpiecznie. Jednak 1/5 uczniów nie czuje się 

bezpiecznie lub raczej nie czuje się bezpiecznie, a kolejna 1/5 uczniów określiła 

poziom bezpieczeństwa jako przeciętny. Należy kontynuować działania, które będą 

powodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów: 
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9. Czy masz wpływ na to co się w szkole dzieje, możesz przedstawić swoje 

propozycje, wyrazić opinię?. 

 

Często lub bardzo często twierdzi 48% nauczycieli, 22% uczniów (wzrost o 4%) i 39% 

rodziców (spadek o 7%). Czasami ma taką możliwość 40% nauczycieli, 26% uczniów 

(spadek o 16%) i 40% rodziców (wzrost o 2%). Nie ma takiej możliwości lub raczej nie ma 

11% nauczycieli, 52% uczniów (wzrost o 12%) i 21% rodziców (spadek o 3%). 

 
Wniosek: 

Połowa nauczycieli twierdzi, że często lub bardzo często ma wpływ na to co się w 

szkole dzieje, a druga połowa twierdzi, że ma taką możliwość czasami, raczej nie ma 

lub nie ma takiej możliwości. Co piąty uczeń uważa, że często lub bardzo często ma 

wpływ na to co się w szkole dzieje i pokrywa się ten wynik z odsetkiem osób, które 

angażują się w życie szkoły. Podobnego zdania jest prawie 40% rodziców. 

Jednak połowa uczniów uważa, że nie ma lub raczej nie ma wpływu na to co się dziej 

w szkole. Podobnego zdana jest co piąty rodzic. Prowadząc badania ankietowe należy 

bardziej dobitnie zaznaczać fakt, że wypełnienie ankiety jest pozyskaniem opinii, która 

ma wpływ wprowadzanie zmian których celem jest podnoszenie jakości pracy szkoły. 
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10. Czy w szkole dba się o tradycje, wartości, przestrzega zasad kultury? 

 

98% nauczycieli, 57% uczniów (spadek o 17%) i 89% rodziców (spadek o 2%) twierdzi, że 

robimy to często lub bardzo często. Odpowiedzi czasami udzieliło 3% nauczycieli, 25% 

uczniów (wzrost o 3%) i 10% rodziców (wzrost o 2%). 18% uczniów (wzrost o 13%) i 1% 

rodziców twierdzi, że robimy to rzadko lub nie robimy tego wcale. 

 
Wniosek; 

Zdecydowana większość badanych nauczycieli i rodziców uważa, że często lub bardzo 

często dbamy w szkole o tradycje, wartości, przestrzegamy zasad kultury. Tego 

samego zdania jest prawie 60% uczniów. Należy kontynuować te działania. 
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11. Czy w przypadku problemów dydaktycznych lub wychowawczych uczniowie 

mogą liczyć na pomoc nauczycieli/wychowawców? 

 
 
 

 
Często lub bardzo często uznało 97% nauczycieli, 40% uczniów (spadek o 14%) i 79% 

rodziców (spadek o 4%). 

Odpowiedzi czasami udzieliło 3% nauczycieli, 26% uczniów (wzrost o 3%) i 17% rodziców. 

To, że uczniowie na pomoc nauczycieli mogą liczyć rzadko lub nie mogą liczyć wcale uważa 

33% uczniów (wzrost o 10%) i 5% rodziców (wzrost o 2,5%). 

 
 

Wniosek: 

Większość nauczycieli i rodziców uważa, że uczniowie w przypadku trudności mogą 

liczyć na wsparcie nauczycieli i wychowawców. Jednak opinię tę potwierdza jedynie 

40% uczniów. Ponad połowa uczniów twierdzi, że na takie wsparcie może liczyć 

czasami, rzadko, albo nie może liczyć wcale. Trudno nie zauważyć, że w bieżącym 

roku szkolnym wielu uczniów nie wykorzystało stwarzanych im szans i możliwości. 

Należy przenosić ciężar odpowiedzialności za pewne decyzje (absencja, lekceważący 

stosunek do obowiązków itp.) z nauczyciela, rodzica na ucznia. 
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12. Czy uczniowie wiedzą czego nauczyciele od nich oczekują i w jakich terminach 

będą to egzekwować? 

 
 
 

 
Zawsze lub często uważa 95% nauczycieli, 51% uczniów (spadek o 2%) i 79% rodziców 

(spadek o 3%). Odpowiedzi „czasami’ udzieliło 5% nauczycieli, 21% uczniów (spadek o  

19%) i 18% rodziców (spadek o 2%).Dzieje się to rzadko lub uczniowie tego nie wiedzą 

uznało 27% uczniów (wzrost o 12%) i 3% rodziców (wzrost o 5%) 

 
Wniosek: 

Bardzo podobny rozkład odpowiedzi jak w pytaniu poprzednim. Połowa uczniów nie 

wie, czego nauczyciele od nich będą egzekwować i w jakich terminach, ale wiedzą to 

prawie wszyscy nauczyciele i prawie 80% rodziców. 
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13. Czy należy kontynuować Program zapobiegania niskiej frekwencji?. 

 

Tak lub raczej tak uważa 85% nauczycieli, 40% uczniów (spadek o 5%) i 78% rodziców 

(spadek o 4%). Odpowiedzi nie lub raczej nie udzieliło 2% nauczycieli, 30% uczniów (wzrost 

o 9%) i 4 % rodziców (wzrost o 1,5%). Nie ma zdania na ten temat 13% nauczycieli, 30% 

uczniów (wzrost o5%) i 17% rodziców 9wzrost o 4%). 

 
Wniosek: 

85% nauczycieli i prawie 80% rodziców uważa, że program ten powinien być 

kontynuowany. Podobnego zdania jest 40% uczniów. 

Jednak, by był on skuteczny niezbędna jest spójność działań oraz szybsze 

podejmowania interwencji wobec uczniów wagarujących. 
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14. Najwięcej informacji na temat funkcjonowania ucznia w szkole rodzice czerpią z 

: 

 Wywiadówek uznało 30% nauczycieli, 24% uczniów i 23%rodziców 

 Dziennika Librus uznało 53% nauczycieli, 55% uczniów i 55% rodziców 

 Spotkań w ;otwarte środy” uznało 8% nauczycieli, 7% uczniów i 9% rodziców 

 Rozmów telefonicznych, osobistych uznało 12% nauczycieli, 10% uczniów i 14% 

rodziców 

 
Wniosek: 

Najbardziej popularnym źródłem wiedzy na temat funkcjonowania ucznia 

w szkole jest dziennik elektroniczny Librus. 

Najmniejszą popularnością we wszystkich badanych grupach cieszą się tzw. 

‘otwarte środy” co potwierdzają również nasze obserwacje. Być może należy 

zrezygnować z nich w nowym roku szkolnym. 

Raport ( na podstawie wyników przedstawionych przez panią Dorotę Hebdzyńską ) 

przygotowały: 

Monika Kasperczyk 

Wioletta Trojanowska 
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Załącznik nr 2 

System wartości zbiorówka Plan Rozwoju Szkoły 

 UCZNIOWIE RODZICE NAUCZYCIELE 

W trakcie 
lekcji, aby 
uczeń zdobył 
jak najwięcej 
wiedzy, za 
najważniejsze 
uważam: 

Spokój Koncentracja/skupie 
nie 

Język przekazu/tempo pracy 

Zaangażowanie n-la Udział w zajęciach Metody i formy pracy 

Metody i formy pracy Zaciekawienie 
przedmiotem 

Zaangażowanie 

Słuchanie Zaangażowanie n- 
la/sposób przekazu 

Koncentracja/skupienie 

notatki słuchanie Motywowanie/aktywizowanie 
/przydatność 

Od siebie 
wymagam 
(czego od 
siebie 
powinien 
wymagać 
uczeń): 

Koncentracji Systematyczności Systematyczności 

Zaangażowania Punktualności Zaangażowania 

Pracowitości Zaangażowania Skupienia/koncentracji 

Systematyczności Szacunku Szacunku 

Uczciwości Frekwencj/odpowied 
zialność 

Samodzielności 

Wartości 
niezbędne, 
które powinna 
wpajać 
uczniowi 
szkoła: 

Szacunek Szacunek Patriotyzm/szacunek do 
symboli 

Uczciwość Odpowiedzialność Szacunek do drugiego 
człowieka 

Kultura Tolerancja Uczciwość 
Wiedza Patriotyzm Kultura 

Odpowiedzialność 
/patriotyzm 

Uczciwość Pracowitość 

W relacji z 
wychowawcą 
za 
najważniejsze 
uważam: 

Zaufanie Szczerość Szczerość 

Szczerość Dobry kontakt Szacunek 

Możliwość rozmowy 
na każdy temat 

Zaufanie Zrozumienie 

Zrozumienie Komunikatywność Zaufanie 

Szacunek Pomoc Otwartość 

Wartości, które 
wyznaję to: 

Szacunek Szacunek Uczciwość 

Rodzina Uczciwość Prawdomówność 

Szczerość Szczerość Szacunek 

Uczciwość Prawdomówność Szczerość 

Przyjaźń Pracowitość Patriotyzm 

Aby odnieść 
sukces,  w 
relacjach z 
nauczycielem 
przedmiotu za 
najważniejsze 
uważam: 

Szacunek Dobry kontakt Szacunek 

Zrozumienie Współpracę Jasność zasad 

Szczerość Sumienność Szczerość 

Zaangażowanie Zaufanie Zaangażowanie/pracowitość 

Kulturę Szacunek Otwartość 

 
Opracowały: 

 

 
Monika Kasperczyk 
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Załącznik nr 3  
RAPORT 

Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 
 

 

Wymaganie 1 
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 

Obszar: 
„Nauczyciele, w tym nauczyciele pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą 
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Wstęp 

Niniejszy raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w VII Liceum 

Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

w obszarze współpracy nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych 

oraz kształtowania  postaw  i respektowania  norm  społecznych. 

W trakcie ewaluacji zgromadzono informacje pochodzące z różnorodnych źródeł, tj.: ankiet 

przeprowadzonych   wśród   nauczycieli,   rodziców,   uczniów,   pracowników   administracji  

i obsługi, wywiadów z przewodniczącymi zespołów przedmiotowych, wychowawcami oraz 

analizy dokumentacji szkolnej: strony internetowej oraz wniosków z zebrań rady 

pedagogicznej. Na podstawie zebranych danych sporządzono niniejszy raport, w którym 

przedstawiono wyniki badań oraz wnioski do dalszej pracy, zmierzającej do podniesienia 

jakości pracy szkoły.(Tekst: Jolanta Bilska-Sulima) 

 
1. Informacje podstawowe 

 
1.1. Podstawa prawna 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w spawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2017.poz.1658);

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec 
szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 1611)

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572 ze zm.);

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) 

(Tekst: Jolanta Bilska-Sulima) 

2. Wymaganie 1: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 
Obszar: „Nauczyciele, w tym nauczyciele pracujący w jednym oddziale, współpracują ze 
sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów 
edukacyjnych.” 

2.1. Cele ewaluacji: 

 Doskonalenie pracy szkoły – wzmacnianie funkcji wychowawczej szkoły. 

 Stwierdzenie, czy nauczyciele, w tym nauczyciele pracujący w jednym oddziale, 

współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu 

procesów edukacyjnych. 

 Stwierdzenie, czy nauczyciele pomagają sobie nawzajem. 

 Stwierdzenie, czy nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy. 

2.2. Pytania kluczowe: 

 Czy nauczyciele, w tym nauczyciele pracujący w jednym oddziale, współpracują ze 

sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów 

edukacyjnych? 

 Czy nauczyciele pomagają sobie nawzajem? 

 Czy nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy? 

2.3. Kryteria ewaluacji: 

https://www.portaloswiatowy.pl/powierzenie-funkcji-kierowniczej/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_63_u_0_p_0_l_0_i_0
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 Skuteczność współpracy w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu 

procesów edukacyjnych. 

 Powszechność działań skierowanych na współpracę nauczycieli. 

 Efektywność współpracy w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu 

procesów edukacyjnych. 

 Adekwatność wspólnie podejmowanych działań do potrzeb szkoły. 

 Trafność doboru form współpracy. 

2.4. Źródła danych: 

 strona internetowa szkoły, 

 analiza ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli, rodziców i uczniów, 

 wywiad z dyrektorem szkoły oraz liderami zespołów przedmiotowych i zadaniowych, 

 dokumentacja szkolna: wnioski z zebrań rady pedagogicznej. 

2.5. Narzędzia badawcze: 

 ankiety dla nauczycieli, rodziców i uczniów, 

 analiza informacji zamieszczonych na stronie internetowej szkoły, 

 wywiad z liderami zespołów przedmiotowych i zadaniowych, 

 analiza dokumentacji: protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej, strona internetowa 
szkoły. 

2.6. Grupa badawcza: 

 uczniowie – 217 osób 

 rodzice – 33 osoby 

 nauczyciele – 28 osób 

(Tekst: Jolanta Bilska-Sulima) 

3. Prezentacja wyników ewaluacji wymagania 1 

3.1. Prezentacja ilościowa wyników ankiety dla nauczycieli 

W anonimowej ankiecie wzięło udział 28 nauczycieli, co stanowi 64% kadry. 
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5. Jeśli  tak,  na  czym  polega  ta  współpraca?  (14  odpowiedzi  –  treść  dostępna  

w analizie jakościowej, pkt. 3.4). 
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8. Proszę o podanie konkretnych przykładów swojej współpracy z innymi 

nauczycielami. 

(22 odpowiedzi – treść dostępna w analizie jakościowej, pkt. 3.4.) 
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13. Jakie czynniki utrudniają współpracę pomiędzy nauczycielami? 

(18odpowiedzi – treść dostępna w analizie jakościowej, pkt.3.4. ) 

 
14. Co należy zmienić/wprowadzić, aby współpraca nauczycieli była skuteczna 

i efektywna? 

(15 odpowiedzi – treść dostępna w analizie jakościowej, pkt.3.4. ) 

3.2. Prezentacja ilościowa wyników ankiety dla uczniów 
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4. Jeśli tak, na czym polega ta współpraca? Proszę podać przykłady. 

(44 odpowiedzi – treść dostępna w analizie jakościowej, pkt.3.4. ) 
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9. Jakie czynniki twoim zdaniem utrudniają współpracę pomiędzy nauczycielami? 

(80 odpowiedzi – treść dostępna w analizie jakościowej, pkt. 3.4.) 

10 Co należy zmienić/wprowadzić Twoim zdaniem, aby współpraca nauczycieli była 

skuteczna i efektywna? 

(76 odpowiedzi – treść dostępna w analizie jakościowej, pkt. 3.4.) 

3.3. Prezentacja ilościowa wyników ankiety dla rodziców 
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4. Jeśli tak, na czym polega ta współpraca? Proszę podać przykłady. 

(6 odpowiedzi – treść dostępna w analizie jakościowej, pkt.3.4. ) 
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9. Jakie czynniki Pana/Pani zdaniem utrudniają współpracę pomiędzy 

nauczycielami? 

(11 odpowiedzi – treść dostępna w analizie jakościowej, pkt. 3.4.) 

10. Co należy zmienić/wprowadzić Twoim zdaniem, aby współpraca nauczycieli 

była skuteczna i efektywna? 

(11 odpowiedzi – treść dostępna w analizie jakościowej, pkt. 3.4.) 

 
3.4. Analiza jakościowa wyników w zakresie współpracy nauczycieli 

3.4.1. Analiza ankiet dla nauczycieli 

W anonimowej ankiecie wzięło udział 28 nauczycieli, czyli 58 % kadry. Respondenci 

zapytani, w jakich pracach zespołów uczestniczyli, udzielili następujących odpowiedzi: 72% 

wymienia zespół między przedmiotowy, 31% zespół wychowawczy i profilaktyczny, 21% 

zespół ds. ewaluacji wewnętrznej, 25% organizacji imprez dla uczniów, 7% zespół ds. 

pomocy psychologicznej, 36% zespół wychowawczy. 25% nauczycieli odpowiedziało, że 

stosuje regularnie procedury ewaluacyjne, pozostałe 54% osób stwierdziło, że dokonują 

spontanicznej refleksji nad efektami po zakończeniu pracy, lub jakiegoś jej etapu. 

Nauczyciele dokonują analizy wyników diagnoz osiągnięć uczniów i efektów nauczania (np. 

egzaminów gimnazjalnych i matury ) oraz sytuacji wychowawczej. Formułują  również 

wnioski do dalszej pracy i opracowują programy naprawcze. W zespołach nauczyciele 

analizują także skuteczność stosowanych form i metod pracy z uczniem. Oceniają trafność 

doboru programów nauczania oraz podręczników i innych zalecanych źródeł pod kątem 

realizacji podstawy programowej, a także możliwości indywidualnych potrzeb uczniów. Z 

analizy ankiety wynika, że 46% nauczycieli chętnie dzieli się umiejętnościami zdobytymi na 

kursach, szkoleniach, warsztatach. Wzajemna pomoc obejmuje zarówno sferę dydaktyczną, 
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jak i opiekuńczo-wychowawczą. 96% ankietowanych w razie problemów zawsze zwraca się 

o pomoc do koleżanek 

i kolegów, wiedząc, że uzyskają od nich wsparcie. Członkowie zespołów zadowoleni są ze 

współpracy, która ułatwia im pracę i pomaga w podniesieniu efektywności działań. Poprzez 

wzajemną wymianę doświadczeń doskonalą umiejętności nauczycieli, wzbogacają warsztat 

pracy. 71% nauczycieli wysoko ocenia znaczenie współpracy zespołowej we wspólnym 

organizowaniu i prowadzeniu konkursów, akademii, imprez kulturalnych. Wzajemna 

współpraca nauczycieli powoduje, ze działania związane z organizacją pracy szkoły w 

zakresie konkursów, imprez, uroczystości przebiegają sprawnie i efektywnie. Przekazywanie 

informacji, zdaniem 74% ankietowanych ma wpływ w równym stopniu na zadania 

dydaktyczne,    jak 

i opiekuńczo-wychowawcze. Przyczynia się do doskonalenia nauczania, ułatwia   wyłonienie 

i rozwiązywanie problemów wychowawczych oraz ustalanie ich przyczyny. W ramach 

współpracy nauczycieli, podczas ewaluacji własnej pracy najczęściej wskazywana była 

wymiana doświadczeń (61%), konsultacje (poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów) 

25%,  wymiana   materiałów   i pomocy   dydaktycznych   (12%),   pozyskiwanie   informacji  

o uczniach i zespołach klasowych (12%). Zdecydowana większość nauczycieli deklaruje, że 

prowadzi ewaluację własnej pracy we współpracy z innymi nauczycielami 17%. 

W pracę zespołów angażuje się połowa (50%) nauczycieli. Nauczyciele większość 

działań planują we współpracy z innymi nauczycielami. Zdaniem 96% nauczycieli, 

współpraca  wpływa  na  lepsze  wyniki  kształcenia.  Ankietowani   uznają,  że  współpraca 

w naszej szkole układa się raczej dobrze, taką odpowiedź podało 53% ankietowanych. 

Wymiernym efektem współpracy nauczycieli są: akademie, konkursy, opracowanie wyników 

próbnych egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, realizacja projektów edukacyjnych, 

Wskazane przez nauczycieli czynniki, które ich zdaniem mają wpływ na utrudnianie 

współpracy to przede wszystkim brak zaangażowania nielicznych nauczycieli, 

niezadowolonych ze skutków reformy edukacji oraz tych, którzy nie widzą możliwości pracy 

w VII Liceum Ogólnokształcącym z powodu braku możliwości zatrudnienia, bądź osobistej 

decyzji, zmiana miejsca pracy z własnej inicjatywy, co wywnioskować można na podstawie 

wpisów w ankiecie. 

Nauczyciele w ankiecie wskazali propozycję zmian, które mogły by wpłynąć na 

poprawę jakości współpracy. Wymieniono m.in. zmobilizowanie do zaangażowania grupy 

nauczycieli uchylających się od odpowiedzialności za powierzone zadania. 

 
3.4.2. Analiza jakościowa ankiety dla uczniów dotyczącej współpracy nauczycieli 

Badaniem ankietowym objętych zostało 198 uczniów. Uczniowie zapytani o to, czy  

ich zdaniem nauczyciele współpracują ze sobą w zespołach przedmiotowych, 
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a zatem czy uczniowie dostrzegają taką współpracę, najczęściej (26% ankietowanych 

spośród 198 uczniów) twierdzą, że „zdecydowanie tak” i „raczej tak”. Na pytanie czy zespoły 

w których pracują nauczyciele, dokonują analizy efektów swojej pracy, 26% ankietowanych 

uczniów, wskazało, iż zespoły w których uczestniczą nauczyciele dokonują spontanicznej 

refleksji nad efektami po zakończeniu jakiegoś jej etapu pracy. 42% badanych twierdzi, że 

nauczyciele stosują regularne procedury ewaluacyjne. Według uczniów, nauczyciele 

uzyskują wsparcie w pracy z uczniami od innych nauczycieli w postaci: 54% wymiana 

doświadczeń, konsultacji, przekazywania wiedzy zdobytej na szkoleniach, 38% wspólne 

prowadzenie zajęć lekcyjnych, 35% wspólne organizowanie i prowadzenie działań 

(wycieczki, konkursy imprezy),doradztwo, wymiana poglądów, 24% przekazywanie informacji 

o uczniach lub zespołach klasowych, 34% lekcje koleżeńskie/otwarte 35% planowanie i 

opracowywanie materiałów. 

Niektórzy uczniowie dostrzegają współpracę w zakresie wspólnej ewaluacji pracy 

nauczycieli w postaci: 52% organizacji wycieczek, realizacji projektów szkolnych, akademii, 

pomagają sobie wzajemnie. W pracę zespołów według ankietowanych uczniów angażuje się 

32% nauczycieli, 12% nie ma zdania na ten temat. Zdaniem uczniów nauczyciele 

współpracują w tworzeniu procesów edukacyjnych poprzez: (57%) ustalanie terminów prac 

klasowych, (52%) planowanie i organizowanie konkursów, (37%) wspólne ustalenie planów 

prac grup przedmiotowych, (33%) wymiana doświadczeń i metod pracy z uczniem, (36%) 

wybór podręczników, (26%) wspólne opracowanie testów oraz analiza wyników testów 

wewnętrznych. Zdaniem 81% uczniów współpraca nauczycieli wpływa na lepsze wyniki 

kształcenia. 24% uczniów uznaje, że współpraca nauczycieli w naszej szkole układa się 

dobrze. Ankietowani uczniowie wskazują, że na negatywny wpływ na współpracę nauczycieli 

mogą mieć następujące czynniki: rywalizacja pomiędzy nauczycielami, mała integracja 

nauczycieli, różne poglądy i wymagania dotyczące nauki uczniów. Zdaniem uczniów należy 

dokonać następujących zmian, aby współpraca nauczycieli była skuteczna i efektywna: 

poprawić relacje między nauczycielami, pamiętać o wzajemnym szacunku, równomierne 

zaangażowanie ze strony nauczycieli wobec uczniów, integracja nauczycieli z różnych 

poziomów edukacyjnych, współpraca nauczycieli z gimnazjum i liceum. 

3.4.3. Analiza jakościowa ankiety dla rodziców dotyczącej współpracy nauczycieli 

Udział w ankiecie wzięła znikoma liczba rodziców, to jest 32osoby. Połowa 

ankietowanych (16 osób) twierdzi, że zespoły, w których uczestniczą nauczyciele, dokonują 

spontanicznej refleksji nad efektami po zakończeniu pracy lub jej etapu. Pozostali 

ankietowani rodzice wskazali, że nauczyciele stosują regularne procedury ewaluacyjne. 

Według rodziców nauczyciele uzyskują wsparcie w pracy  z uczniami od innych nauczycieli  

w postaci: wspólne organizowanie i prowadzenie działań (wycieczki, konkursy imprezy), 

przekazywanie wiedzy zdobytej na szkoleniach wymiany doświadczeń, konsultacje, wymiana 
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materiałów dydaktycznych i testów, planowanie i opracowywanie materiałów, wspólne 

prowadzenie zajęć lekcyjnych, doradztwo, wymiana poglądów. 44% rodziców uważa, że 

nauczyciele nie prowadzą ewaluacji własnej pracy wspólnie z innymi nauczycielami 

natomiast 41% uznaje, że w ogóle nie prowadzą ewaluacji własnej pracy. 6 z 32 rodziców 

zauważa współpracę w zakresie wspólnej ewaluacji pracy nauczycieli w postaci: wspólnego 

prowadzenia zajęć, lekcji otwartych, wymiany doświadczeń i wiedzy,  wysuwanie wniosków   

i kierowanie do dalszej pracy. Pozostali rodzice nie udzielili odpowiedzi. 53 % badanych 

rodziców uważa, że współpraca między nauczycielami układa się raczej dobrze (28%), nie – 

6%. Wśród czynników utrudniających współpracę pomiędzy nauczycielami w naszej szkole 

rodzice podają: brak rozmów, rywalizacja, niedogadywanie się, uprzedzenia w  ocenie 

ucznia. Warto zaznaczyć, że większość ankietowanych rodziców nie zauważa czynników 

utrudniających współpracę pomiędzy nauczycielami, pozostali nie wypowiadali się na ten 

temat. 

(Tekst: Wioletta Trojanowska) 

3.5. Analiza wywiadu z liderami zespołów przedmiotowych i zadaniowych 

Z wywiadu przeprowadzonego wśród przewodniczących zespołów oraz wywiadu z 

dyrektorem szkoły wynika, iż nauczyciele pracują w zespołach: wychowawczym, 

psychologiczno - pedagogicznym, przedmiotowym i zadaniowym. Dodatkowo podają, że 

pracują w zespole promocji szkoły. 

Z przeprowadzonego wywiadu wynika, że nauczyciele konsultują oraz analizują potrzeby 

edukacyjne i wychowawcze uczniów. Współpracują w tworzeniu procesów edukacyjnych i 

wychowawczych: wymieniają doświadczenia, dzielą się wiedzą, organizują imprezy, 

uroczystości, konkursy, realizują projekty, przeprowadzają badania wewnętrzne. Konsultacje 

dotyczą również problemów w nauce, pracy 

z uczniem słabym, zdolnym, dostosowania wymagań do możliwości i potrzeb ucznia, 

przygotowania do konkursów, spraw bieżących. Dzielą się informacjami na temat 

niewłaściwego zachowania dzieci na lekcjach, przerwach lub poza szkołą. Poruszają tematy 

dotyczące agresji uczniów, konfliktów z rówieśnikami, omawiają działania dotyczące uczniów 

mających trudną sytuację ekonomiczną czy rodzinną. Ponadto potrzeby wychowawcze 

uczniów są konsultowane w przypadku, kiedy nauczyciele pracują z uczniami z zaburzeniami 

emocjonalnymi, z uczniami używającymi wulgarnego słownictwa, z uczniami zachowującymi 

się niezgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole. Przedmiotem konsultacji są również 

sprawy indywidualne uczniów, integracja zespołu klasowego, wystawianie ocen z 

zachowania. Nauczyciele przekazują sobie informacje o kontraktach z uczniami i ich 

postanowieniach. Ponadto potrzeby edukacyjne i wychowawcze uczniów są konsultowane 

przez nauczycieli na bieżąco oraz przed spotkaniami z rodzicami. Nauczyciele konsultują się 

również w sprawie realizacji podstawy programowej, metod i form pracy, doraźnej pomocy 



44 
 

dla uczniów.  Jak  wynika 

z     przeprowadzonego     wywiadu zespoły    omawiają     wnioski     i     zalecenia   

z przeprowadzonych analiz. Analizy osiągnięć dydaktycznych ucznia dokonuje się na 

klasyfikacjach rocznych i śródrocznych. Zespoły przedmiotowe dokonują analizy osiągnięć 

uczniów na podstawie wyników badań wewnętrznych, próbnych sprawdzianów, wyników z 

konkursów szkolnych, międzyszkolnych. Na podstawie wyników udzielane są wskazówki do 

dalszej pracy. Jak wynika z przeprowadzonych badań wszyscy nauczyciele wykorzystują 

wnioski wynikające ze współpracy. Widoczne efekty współpracy to: uroczystości, imprezy, 

konkursy  odbywające    się 

w naszej szkole oraz wyjazdy, wycieczki, projekty, innowacje pedagogiczne. Dzięki takim 

działaniom uczniowie mogą rozwijać swoje talenty, umiejętności, zajęcia są atrakcyjne. 

Wszyscy zgodnie orzekli, że współpraca jest efektywna. Trudność stanowi to , że 

nauczyciele działają w kilku zespołach i mają mało czasu na wykonanie zadań. W oparciu o 

przeprowadzoną analizę dokumentów ustalono, iż zespoły nauczycieli opracowują plany 

pracy na dany rok szkolny, ponadto planują konkursy przedmiotowe, opracowują regulaminy 

konkursów, powołują komisje konkursowe. Nauczyciele tego samego przedmiotu 

ujednolicają przedmiotowe systemy oceniania oraz wymagania edukacyjne, wspólnie 

ustalają    kontrakty 

z  uczniami.  Wychowawcy   wspólnie   ustalają   tematy   zajęć   godzin   wychowawczych.  

Z wywiadu z Dyrektorem szkoły wynika, iż nauczyciele w zespołach planują i modyfikują 

procesy dydaktyczne, realizację programu profilaktyczno – wychowawczego szkoły, planują 

promocję szkoły. 

Z wywiadu z liderami zespołów można stwierdzić, że w naszej szkole jakość 

współpracy zespołów nauczycielskich jest dobra, można to zauważyć w zakresie kształcenia, 

wymiany doświadczeń, wychowania, opieki oraz doskonalenia własnego warsztatu pracy. Po 

analizie wywiadu wynika, iż nauczyciele często pomagają sobie nawzajem oraz rozwiązują 

problemy. Natomiast dyrektor szkoły w wywiadzie informuje, iż poziom nauczycielskiej 

współpracy nie jest zadawalający, częste działania nauczycieli są pozorowane. Według 

dyrektora szkoły, jest grupa nauczycieli, która współpracuje wzorowo. 

Według nauczycieli praca zespołowa wpływa na podniesienie efektów kształcenia, 

daje ona możliwość wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i uwag, wzbogaca warsztat pracy, 

pozwala dostosować metody i sposoby pracy do indywidualnych potrzeb uczniów, pozwala 

poznać  możliwości  ucznia,  uaktywnia  proces  kontroli  i  samokontroli.  Dyrektor   Szkoły  

w wywiadzie  wskazuje  iż  nauczyciele  zespołowo  analizują  wyniki  badań  wewnętrznych  

i egzaminów zewnętrznych, planują działania obliczone na wdrożenie wniosków z ewaluacji, 

z matur i egzaminu gimnazjalnego. 

Dyrektor Szkoły wspiera współpracę nauczycieli poprzez: 
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 organizację szkoleń w zakresie efektywnej nauczycielskiej współpracy, 

 inicjację różnych przedsięwzięć np.: ustalenie tematów lekcji wychowawczych, 

 zwołanie zespołu wychowawczego, powoływanie zespołów zadaniowych 

ds. ustalania regulaminu oceniania, 

 podejmowanie rozmów na forum publicznym ( w trakcie rady pedagogicznej), 

 inicjowanie indywidualnych rozmów z nauczycielami, 

 inicjowanie pracy nad obowiązującymi dokumentami. 

Zespoły tworzone są przez dyrektora szkoły, dyrektor wskazuje przewodniczącego zespołu 

przedmiotowego. 

Przedmiotem pracy zespołów jest: 

 analiza podstawy programowej i programów nauczania, 

 przygotowanie i przeprowadzanie badań osiągnięć uczniów oraz ich analiza, 

 opracowanie tematyki godzin wychowawczych, 

 konsultacja wyboru zajęć prowadzonych w ramach zajęć wyrównawczych 

 przygotowanie do konkursów, 

 opracowanie programu profilaktyczno – wychowawczego, 

 przydzielanie stypendium naukowego, 

 planowanie i organizacja wycieczek. 

Z   wywiadu    z   Dyrektorem    szkoły   wynika,    iż    nauczyciele    w    zespołach    planują 

i modyfikują procesy dydaktyczne, realizację programu profilaktyczno – wychowawczego 

szkoły, planowanie promocji szkoły. 

 
Nauczyciele w szerokim stopniu współpracują w tworzeniu i analizie procesów 

edukacyjnych poprzez wspólne wybieranie programów, układanie planów pracy, diagnozę   

i analizę postępów uczniów. Nauczyciele chętnie dzielą się umiejętnościami zdobytymi na 

kursach, szkoleniach, warsztatach. Wzajemna pomoc obejmuje zarówno sferę dydaktyczną 

jak i opiekuńczo-wychowawczą. W razie problemów zawsze zwracają się o pomoc do 

koleżanek i kolegów, wiedząc, że uzyskają od nich wsparcie. Członkowie zespołów 

zadowoleni są ze współpracy, która ułatwia im pracę i pomaga w podniesieniu efektywności 

działań. Każdy zespół poza wykonywaniem działań zaplanowanych podejmuje się 

rozwiązywania bieżących problemów. Działania zespołów mają wpływ w równym stopniu na 

zadania dydaktyczne jaki opiekuńczo-wychowawcze. Przyczyniają się do doskonalenia 

nauczania, ułatwiają wyłanianie i rozwiązywanie problemów wychowawczych oraz ustalanie 

ich przyczyny. Podnoszą skuteczność realizacji programu profilaktyczno – wychowawczego. 

Usprawniają ewaluację i tworzenie wniosków do dalszej pracy. Poprzez wzajemną wymianę 

doświadczeń doskonalą umiejętności nauczycieli, wzbogacają warsztat pracy. Wpływają na 
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poszerzenie oferty edukacyjnej. Współpraca nauczycieli  powoduje, że  działania  związane  

z organizacją pracy szkoły w zakresie promocji szkoły, konkursów, imprez, uroczystości 

przebiegają sprawnie 

i   efektywnie.    Według   dyrektora   szkoły   praca   zespołów   nie   spełnia   pokładanych 

w nich oczekiwań. Nauczyciele rzadko wspólnie planują działania i rozwiązują problemy, na 

jakie napotykają w trakcie swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

Niechętnie angażują się w prace zespołów, najczęściej działania podejmują indywidualnie. 

Podsumowanie wyników ankiet dotyczącej współpracy nauczycieli 

1. Większość nauczycieli jest zaangażowanych w pracę w zespołach działających na 

terenie szkoły. 

2. Nauczyciele potwierdzają, że ewaluują swoją pracę współpracując z innymi 

nauczycielami, natomiast uczniowie oraz ich rodzice uważają, że nauczyciele nie 

prowadzą   ewaluacji   własnej   pracy   wspólnie   z   innymi   nauczycielami   lub      

w ogóle nie prowadzą ewaluacji własnej pracy. 

3. Zdaniem badanych nauczycieli, rodziców i uczniów zespoły, w których uczestniczą 

nauczyciele dokonują spontanicznej refleksji nad efektami po zakończeniu pracy lub 

jakiegoś jej etapu oraz stosują regularne procedury ewaluacyjne. 

4. Zdaniem  wszystkich  grup  badawczych  nauczyciele  uzyskują  wsparcie  w  pracy   

z uczniami od innych nauczycieli w postaci :wymiany doświadczeń, konsultacje, 

przekazywanie wiedzy zdobytej na szkoleniach, wspólne prowadzenie zajęć 

lekcyjnych, wspólne organizowanie i prowadzenie działań (wycieczki, konkursy 

imprezy),doradztwo, wymiana poglądów, przekazywanie informacji o uczniach lub 

zespołach klasowych, , lekcje koleżeńskie/otwarte oraz planowanie i opracowywanie 

materiałów. 

5. Rodzice i uczniowie dostrzegają współpracę w zakresie wspólnej ewaluacji pracy 

nauczycieli w postaci: organizacji wycieczek, realizacja projektów szkolnych, 

akademii, pomagają sobie wzajemnie, porozumiewają się między sobą odnośnie 

spraw edukacyjnych, wymiana informacji, rozmowa na temat dobra uczniów. 

Nauczyciele podają znacznie więcej przykładów efektownej współpracy np.: korelacja 

między przedmiotowa, prowadzenie badań i ankiet w szkole, opracowanie wyników 

próbnych egzaminów gimnazjalnych 

i maturalnych, realizacja projektów, współpraca podczas Dni Otwartych, promocja 

szkoły, przygotowanie regulaminów konkursów, debat, turnieje, gra miejska, 

organizacja wymiany szkolnej, strona internetowa, diagnozy dydaktyczne, rekolekcje 

wielkopostne, współpraca z samorządem. 

6. Zdaniem wszystkich grup badawczych współpraca nauczycieli wpływa na lepsze 

wyniki kształcenia 
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7. Rodzice, uczniowie i nauczyciele uznają, że współpraca nauczycieli w naszej szkole 

układa się dobrze i raczej dobrze 

8. Wśród     czynników     utrudniających     współpracę      pomiędzy      nauczycielami 

w naszej szkole uczniowie podają: zachowanie nauczycieli czasami niegrzeczne 

wobec ucznia, relacje pomiędzy nauczycielami np. kłótnie, nieporozumienia, 

rywalizacja  pomiędzy  nauczycielami,   mała  integracja  nauczycieli,  różne  poglądy 

i wymagania dotyczące nauki uczniów oraz odmienne nastawienie do wykonywanego 

zawodu, stres nauczyciela, przemoc, polityka i odmienne poglądy, roztargnienie, 

odmienne zdanie, negatywne nastawienie, jak również negatywne zachowania ze 

strony uczniów. 

Wśród     czynników     utrudniających     współpracę      pomiędzy      nauczycielami 

w naszej szkole znajdują się: brak zaangażowania ze strony wszystkich nauczycieli, 

niechęć, brak czasu, opieszałość, lenistwo, brak motywacji ze strony nauczycieli 

pracujących dotychczas w gimnazjum, na niczym im nie zależy, mają urojone 

poczucie krzywdy, niezdrowa ambicja, zabieganie 

o zatrudnienie kosztem innych, praca w pojedynkę na laury własnego podwórka, 

stopień zaangażowania i dyspozycyjność nauczyciela poza godzinami pracy, brak 

znajomości niektórych nauczycieli, reforma szkolnictwa, czynniki osobiste, mała 

integracja, brak prawidłowej komunikacji za pomocą e dziennika. 

Wśród     czynników     utrudniających     współpracę      pomiędzy      nauczycielami 

w naszej szkole uczniowie podają: brak rozmów, rywalizacja, niedogadywanie się, 

uprzedzenia w ocenie ucznia, należy najpierw poznać ucznia. 

9. Zdaniem uczniów należy dokonać następujących zmian , aby współpraca nauczycieli 

była skuteczna i efektywna: zbliżyć relacje między nauczycielami, pracować nad 

prawdziwą rozmową i współpracą, empatia, zwalniać nauczycieli lub wymienić grono 

pedagogiczne, pozbyć się gimnazjum, pamiętać o wzajemnym szacunku, dodatkowe 

godziny w celu szkolenia nauczycieli, odpowiednia motywacja nauczycieli, pozwolić 

nauczycielom odreagować oraz organizować więcej wyjść i imprez dla nauczycieli. 

Uczniowie zauważają również, że również oni powinni zmienić swoje zachowanie na 

lekcjach oraz sposób funkcjonowania w szkole 

Zdaniem rodziców należy dokonać następujących zmian , aby  współpraca 

nauczycieli była skuteczna i efektywna: więcej szczerych rozmów, spotkania i 

rozmowy na neutralnym podłożu, nagrywanie audio-video do wglądu dyrekcji i 

rodziców 

Zdaniem nauczycieli należy dokonać następujących zmian, aby współpraca 

nauczycieli była skuteczna i efektywna: potrzeba więcej czasu na zaciśnięcie 

współpracy pomiędzy nauczycielami, wszyscy powinni czuć potrzebę współpracy, 
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należy zwolnić wszystkich i zatrudnić tych, którym zależy na współpracy, wspólne 

działania wszystkich nauczycieli bez oglądania się czy dyrekcja to dostrzega, brak 

współpracy nauczycieli, jeśli nie widzą w tym korzyści, dodatkowa baza informacji 

o potrzebie i wsparcia w działaniach tzw. „kącik pomocy”, zwiększenie 

współodpowiedzialności, która teraz spada na lidera zespołu, zlecaniem zadań 

wszystkim nauczycielom a nie tylko tym, którzy wiadomo, ze wykonają swą pracę, 

ciągle angażowani są inni nauczyciele, inni są pomijani, więcej wspólnych działań np. 

wyjść poza teren szkoły, więcej czasu na realizację zadań i konsultacje, każdy 

powinien uczciwie wywiązać się ze swoich obowiązków uczciwie. 

10. Warto zaznaczyć, że większość uczniów i ich rodziców nie zauważają czynników 

utrudniających współpracę pomiędzy nauczycielami lub nie wypowiadali się w tym temacie. 

(Tekst: Wioletta Trojanowska) 

3.6. Analiza treści opublikowanych na stronie internetowej szkoły. 

Na szkolnej stronie internetowej w okresie od września do grudnia 2017r. 

zamieszczono   47 wiadomości   dotyczących   działalności   dydaktycznej,   wychowawczej 

i opiekuńczej placówki. Dwie wiadomości dotyczyły zebrań z rodzicami. Pozostałe 45 

wiadomości  zawiera  treści   promujące   szkołę   oraz   informacje   o   współpracy   liceum 

z instytucjami zewnętrznymi. 

Na 45 opisanych na stronie internetowej działań jedynie 14 (31%) było wynikiem 

współpracy z innymi nauczycielami. Pozostałe 31 (69%) aktywności należy określić 

jako indywidualne działanie jednego nauczyciela. 

(Tekst: Jolanta Bilska-Sulima) 

4. Wnioski 

1. Część nauczycieli pozoruje swoje działania. Tylko grupa nauczycieli współpracuje 
wzorowo. 
2. Małe zaangażowanie nauczycieli w badaniach ankietowych. 
3. Tylko połowa nauczycieli angażuje się do współpracy. Jedynym obszarem aktywnej 

współpracy jest organizowanie akademii i imprez kulturowych. 
4. Działania zespołów przedmiotowych raczej odpowiadają potrzebom członków 
i sprzyjają wymianie doświadczeń. 

5. Zespoły podejmują pracę nad rozwiązywaniem bieżących problemów dydaktyczno – 
wychowawczych. 
6. Praca zespołowa wpływa na podniesienie efektów kształcenia. 

 
Słabe strony: 

 Współpraca pomiędzy poszczególnymi zespołami nauczycielami jest 

niezadowalająca. 

 Współpracę z zespołem ewaluacyjnym poprzez udział w badaniu ankietowym podjęło 

28 nauczycieli (ok. 58%). 

 Liczne działania są realizowane samodzielnie przez jednego nauczyciela. 
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 Nauczyciele oraz rodzice wskazują na występowanie licznych czynników 

utrudniających współpracę, niektóre wypowiedzi respondentów przybierają dość 

agresywną formę. 

 Przepływ informacji pomiędzy nauczycielami jest niezadowalający. 

 Nierówne zaangażowanie nauczycieli w życie szkoły. 

 Efekty i wnioski z prac zespołów nie zawsze są przedstawiane na zebraniach 

rady pedagogicznej. 

(Opracował: zespół ds. ewaluacji) 

 
 

5. Rekomendacje 

 Należy kontynuować różnorodne formy współpracy nauczycieli w planowaniu, 

organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych. 

 Uwzględnianie współpracy nauczycielskiej w planach pracy zespołów 

przedmiotowych. 

 Należy rozszerzyć zakres współpracy nauczycieli na wszystkie obszary pracy szkoły. 

 Należy   przeprowadzić   cykl   szkoleń   dla   nauczycieli   w   zakresie   szkolenia     

w zakresie motywowania do podejmowania współpracy(couching), pracy 

zespołowej, inteligencji interpersonalnej (Wśród czynników utrudniających 

współpracę respondenci często podają tzw. „czynniki miękkie”, tj. nastawienie, 

rywalizacja, lenistwo). 

 Należy      zwiększyć       nacisk       na      informowanie      uczniów      i      rodziców 

o przeprowadzonej ewaluacji dotyczącej współpracy między nauczycielami. 

 Należy publikować więcej informacji o współpracy między nauczycielami na stronie 

szkoły. 

 Należy zwiększyć ilość i różnorodność działań integrujących środowisko 

nauczycieli. 

 Należy wdrożyć bazę informacji, np. w formie „kącika pomocy” w celu upowszechnia 

informacji dotyczących potrzeb w zakresie współpracy 

w różnorodnych działaniach. 

 W tworzeniu zespołów należy uwzględnić preferencje nauczycieli – małe grupy. 

 Rozważyć możliwość tworzenia zespołów przez samych nauczycieli – zespoły     

w szkole powołuje dyrektor, liderów wyznacza dyrektor. 

 Plany oraz efekty prac zespołów należy systematycznie przedstawiać na 

zebraniach rad pedagogicznych. 

Obowiązek   współpracy nauczycieli   wynika wprawdzie wprost z przepisów 

oświatowych, jednak obszar ten dotyczy wrażliwej materii relacji międzyludzkich, 
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które trudno podporządkować wymogom formalnym 

i zmierzyć przy pomocy narzędzi statystycznych. Konkretne działania, mające na celu 

zwiększenie powszechności, skuteczności i efektywności współpracy nauczycieli 

winny być wypracowane przez całą radę pedagogiczną. 

(Opracował: zespół ds. ewaluacji) 

 
 

6. Wymaganie 4: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 

Obszar: Kształtowanie postaw wychowanie do wartości oraz respektowanie norm 

społecznych uwzględnionych w programie wychowawczo- profilaktycznym. 

6.1. Cele ewaluacji 

 Doskonalenie pracy szkoły. 

 Stwierdzenie, czy szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne – w tym 
mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań. 

 Stwierdzenie, czy działania wychowawcze i profilaktyczne są dostosowane do 
potrzeb uczniów i środowiska. 

 Stwierdzenie, czy ocenia się skuteczność działań, a w razie potrzeb modyfikuje. 

 Stwierdzenie,  czy  działania  szkoły  zapewniają  uczniom  bezpieczeństwo  fizyczne 
i psychiczne. 

 Stwierdzenie, czy relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są 
oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 

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

6.2. Pytania kluczowe: 
Czy szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne – w tym mające na celu 
eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań. 

 Czy działania  wychowawcze i profilaktyczne są dostosowane do potrzeb uczniów      
i środowiska. 

 Czy ocenia się skuteczność działań, a w razie potrzeb modyfikuje. 

 Czy działania szkoły zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. 

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

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

6.3. Kryteria ewaluacji 

 Skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych. 

 Powszechność działań skierowanych na kształtowanie postaw, respektowanie norm 
społecznych, wychowanie do wartości. 

 Efektywność działań wychowawczych i profilaktycznych. 

 Adekwatność podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych do potrzeb 
uczniów i rodziców. 

 Trafność doboru działań wychowawczych i profilaktycznych. 

6.4. Źródła danych: 

 analiza ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli, rodziców i uczniów, 

 analiza ankiety dla pracowników niepedagogicznych, 

 analiza wywiadu z wychowawcami klas, 

6.5. Narzędzia badawcze: 

 ankieta dla nauczycieli, rodziców i uczniów, pracowników niepedagogicznych, 

 wywiad z wychowawcami klas, 

6.6. Grupa badawcza: 



51 
 

 uczniowie – 217 osób 

 rodzice – 33 osoby 

 nauczyciele – 28 osób 

 wychowawcy klas – 12 osób 

 pracownicy niepedagogiczni – 22 osoby 

(Tekst: Jolanta Bilska-Sulima) 

7. Prezentacja wyników ewaluacji wymagania 4 

7.1. Prezentacja ilościowa wyników ankiety dla nauczycieli 

W anonimowej ankiecie wzięło udział 28 nauczycieli, co stanowi 58 % kadry. 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

4. Jakie niepożądane zachowania zdarzają się Pana/Pani zdaniem najczęściej? 

(24 odpowiedzi, treść dostępna w analizie jakościowej, pkt. 7.4.) 

5. Jak reaguje Pan/Pani na nierespektowanie norm społecznych przez uczniów? 

(25 odpowiedzi, treść dostępna w analizie jakościowej, pkt.7.4. ) 
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8. Jeśli tak, prosimy wymienić działania wychowawcze. 

(21 odpowiedzi, treść dostępna w analizie jakościowej, pkt. 7.4.) 
 

 

 

10. Co zdaniem Pana/Pani może zrobić szkoła – nauczyciele personel i rodzice, by 

zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej? 

(18 odpowiedzi, treść dostępna w analizie jakościowej, pkt. 7.4.) 
 
 

 

 

12. W jaki sposób w szkole dokonuje się oceny skuteczności podejmowanych 

działań? 
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(20 odpowiedzi, treść dostępna w analizie jakościowej, pkt. ) 

 
7.2. Prezentacja ilościowa wyników ankiety dla uczniów dotycząca wymagania 4. 

W anonimowej ankiecie udział wzięło 217 uczniów. Badanie przeprowadzono 

w kwietniu 

2018r. 
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8. Wymień znane ci prawa ucznia. 

(124 odpowiedzi, treść dostępna w analizie jakościowej, pkt. 7.4.) 
 

 

10. Wymień znane ci obowiązki ucznia. 



55 
 

(143 odpowiedzi, treść dostępna w analizie jakościowej, pkt. 7.4.) 
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7.3. Prezentacja ilościowa wyników ankiety dla rodziców dotycząca wymagania 4. 

Badanie przeprowadzono w kwietniu 2018r. W badaniu udział wzięły 33 osoby. 
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10. Czy podejmowane działania przynoszą efekt? Tak – jakie? 

(14 odpowiedzi, treść dostępna w analizie jakościowej, pkt. 7.4.) 

 
11. Czy podejmowane działania przynoszą efekt? Nie – dlaczego Państwa zdaniem 

tak się dzieje? 

(6odpowiedzi, treść dostępna w analizie jakościowej, pkt. 7.4.) 
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7.4. Prezentacja ilościowa wyników ankiety dla pracowników administracji i obsługi 

dotycząca wymagania 4. 

Badanie przeprowadzono w kwietniu 2018r. W badaniu wzięły udział 22 osoby. 
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5. Jakie normy społeczne nie są Pana/Pani zdaniem respektowane w szkole? 

Prosimy wymienić. 

(10 odpowiedzi, treść dostępna w analizie jakościowej, pkt. 7.4.) 

 
6. Jak reaguje Pan/Pani na nierespektowanie norm społecznych przez uczniów? 

(14 odpowiedzi, treść dostępna w analizie jakościowej, pkt. 7.4.) 

 
7. W jaki sposób i w jakich sytuacjach komunikuje Pan/Pani uczniom, jakich 

zachowań się od nich oczekuje? 

(15 odpowiedzi. Treść dostępna w analizie jakościowej, pkt. 7.4.) 

 
8. Co zdaniem Pana/Pani może zrobić szkoła – nauczyciele, personel i rodzice, by 

zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej? 

(14 odpowiedzi. Treść dostępna w analizie jakościowej, pkt.7.4. ) 

7. 5. Analiza jakościowa ankiet dotycząca wymagania 4. 

Szkoła ma nie tylko prowadzić działania wychowawcze mające na celu eliminowanie 

zagrożeń i wzmacnianie  właściwych  zachowań,  ale również analizować własne działania  

w tym zakresie, oceniać ich skuteczność oraz w razie potrzeby modyfikować je. Dlatego tak 

ważne jest przeprowadzenie badań mających na celu zapewnienie uczniom sprzyjającego 

klimatu do nauki. W ankiecie na temat „W szkole respektowane są normy społeczne” wzięło 

udział 278 osób w tym 33 rodziców (z 335 mogących wziąć udział w ankiecie), 217 

uczniów (z 352 uprawnionych-143 z gimnazjum i 209 z liceum) i 28 nauczycieli 

(spośród 48 uprawnionych). Odpowiadali na pytania, czy respektowane są normy 

społeczne, które odnoszą się do pozycji ucznia w naszej szkole (możliwość wpływu na 

podejmowanie działania wychowawcze) i do jego funkcjonowania w niej( poczucie 

bezpieczeństwa, znajomość obowiązujących reguł). 

Kryterium „Uczniowie znają obowiązujące w szkole normy społeczne” 

Wszyscy  badani   zgodnie  twierdzą,  że   uczniowie  znają  zasady  zachowania    

i obowiązujące w szkole normy. Sytuację najlepiej oceniają rodzice, a najgorzej 

nauczyciele (prawie 97% rodziców uważa, że ich dzieci znają normy, jakie panują w 

placówce wobec 88% uczniów i 75% nauczycieli, którzy uzupełnili ankietę). Poziom wiedzy 

na temat tego, jak się zachować, a jak nie, jest wysoki, a więc komunikat na temat norm jest 

czytelny dla większości uczniów. I znów rodzice wysoko oceniają, że ich dzieci przestrzegają 

norm, ponieważ nikt nie odpowiedział, że nie przestrzega tych zasad (82% rodziców 

odpowiedziało, że uczniowie zawsze przestrzegają norm, a 18%, że częściowo). Według 

nauczycieli 33% uczniów przestrzega zasad lub częściowo ich przestrzega 67%. Uczniowie 

natomiast mają odmienne zdanie, ponieważ 10 % uważa, że te zasady nie są przestrzegane 

i 30% uczniów uważa, że normy społeczne nie są respektowane w szkole. Można dostrzec 

pewną spójność między normami, jakie uczniowie uważają za najważniejsze, a jakie panują 
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w ich domu. Kultura osobista i szacunek dla drugiej osoby były odpowiedziami, które 

pojawiały się najczęściej. Czy i jak uczniowie wypełniają domowe i szkolne obowiązki? 

Chociaż sami zainteresowani wskazują, że obowiązki domowe są dla nich ważne, to 

obowiązki szkolne już niekoniecznie, ponieważ 12% odpowiedziało, że zgłasza się na 

lekcji lub odrabia prace domowe. Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy uczniowie znają 

swoje prawa. Pytanie zadane było zarówno uczniom jak i rodzicom. 97% ankietowanych 

twierdzi, że ich dzieci znają prawa, jakie posiadają, przy 72% samych zainteresowanych. 

Kryterium „ Uczniowie i nauczyciele czują się w szkole bezpiecznie”. 

I znów widać dysproporcje w odpowiedziach trzech grup. Rodzice uważają, że ich 

dzieci czują się w szkole bezpiecznie, ponieważ 91% odpowiedziało, że „dzieci czują się 

w szkole bezpiecznie”, a 9%, że trudno powiedzieć. Nikt z rodziców nie wskazał 

odpowiedzi na nie. Może świadczyć o tym sam fakt, że 26 osób odpowiedziało, że nie ma 

takich miejsc w szkole, aby ich dziecko nie czuło się bezpiecznie. 156 uczniów, którzy 

wzięli udział w ankiecie również odpowiedziało, że w szkole czuje się bezpieczna (74%). 

Również podobne pytanie skierowane było do samych nauczycieli i 9 osób (co daje 19% z 

wszystkich mogących wziąć udział w ankiecie) wskazało, że zetknęła się z przejawami 

agresji w kierunku swojej osoby czy to ze strony uczniów, nauczycieli czy innych osób. 

Uczniowie w odpowiedzi na pytanie „z jaką formą agresji spotkałeś się w szkole?”, 

najczęściej wskazywali na słowną (101 zaznaczonych odpowiedzi) i psychiczną (84 

zaznaczonych odpowiedzi.) w tym najczęściej pojawiającą się odpowiedzią były: 

wyśmiewanie, grożenie, obrażanie, okradanie). Wśród nauczycieli najczęściej pojawiają się 

wulgaryzmy i nieodpowiednie zachowania na lekcji (w tym używanie telefonów komórkowych 

i jedzenie). Grono pedagogiczne reaguje na nieodpowiednie zachowanie w szkole poprzez: 

zwracanie uwagi uczniowi, przypominanie o zasadach panujących w szkole lub wstawianie 

uwag do librusa. Takie odpowiedzi sugerują, że problem jest i trzeba stawić z nim czoło. 

Trzeba diagnozować i analizować zachowanie uczniów, żeby zdarzenia były coraz rzadsze i 

96% nauczycieli twierdzi, że taka analiza ma miejsce i przeprowadza ją każdy z nauczycieli, 

pedagog/psycholog szkolny lub sam wychowawca. 

Czy zatem możliwa jest kontrola i eliminowanie niepożądanych zdarzeń? 94% 

rodziców i 93% nauczycieli odpowiedziało, że są podejmowane działanie mające na 

celu eliminowanie zagrożeń(14 rodziców odpowiedziało, że takie działania przynoszą 

pożądany efekt, przy 6 odpowiedziach na nie). 27 nauczycieli (z 48 mogących wziąć udział  

w ankiecie) odpowiedziało, że przynoszą pożądany lub częściowy efekt wychowawczy co 

daje 97%. Co zatem powinna zrobić szkoła, żeby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej 

społeczności szkolnej? Rozmowy z samymi uczniami, działania profilaktyczne na godzinach 

wychowawczych, organizacja debat ogólnoszkolnych czy wprowadzenie systemu bieżącego 

oceniania postawy uczniów po każdej lekcji to parę propozycji, które powinny zniwelować 

niepożądany   problem    w    szkole.    Czy    zatem    dokonuje    się    modyfikacji    działań 

z uwzględnieniem inicjatywy uczniów? Bo skoro problem dotyczy głównie ich, to może sami 

są w stanie pomóc w rozwiązaniu problemu jakim jest bezpieczeństwo w placówce? I według 

nauczycieli (93%) tak jest, wspólna rozmowa może prowadzić do zniwelowania problemu. W 

jaki  sposób  dokonuje  się  oceny skuteczności  podejmowanych  działań? Wśród  20  osób 

z grona pedagogicznego najczęściej padającą odpowiedzią jest: wypełnienie różnego 

rodzaju ankiet lub rozmowy z uczniami w gronie pedagogicznym. Spora część osób 

wskazuje również na rozmowy z dyrekcją lub między sobą. 

Wnioski: 

Poprzez analizę ankiet uzyskaliśmy opinię uczniów na temat zjawiska agresji w szkole, a tym 

samym nierespektowania norm społecznych. 
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 Z odpowiedzi uczniów wynika, że są oni świadomi występowania tych negatywnych 

zachowań w szkole. Potwierdziło to 80% badanych. 20% ankietowanych nigdy nie  

było świadkiem przemocy. 

 Dostrzega się rozbieżność pomiędzy opinią rodziców a opinią nauczycieli w ocenie 

przestrzegania przez uczniów norm społecznych obowiązujących w szkole. 

 Do najczęstszych przejawów zachowań agresywnych z jakimi spotykają się nasi 

uczniowie zaliczamy: wyśmiewanie, grożenie, obrażanie i okradanie. 

 Nauczyciele reagują i podejmują działania mające na celu eliminowanie nieodpowiednich 

zachowań uczniów w szkole. 

 Szkoła daje poczucie bezpieczeństwa zdaniem76% uczniów, zgoła odmienne zdanie 

deklaruje 24% odpowiadających. 

 57% pytanych skalę bezpieczeństwa ocenia bardzo dobrze lub dobrze, natomiast 

18% ocenia źle lub bardzo źle, czyli można domniemać , że te osoby znają i respektują 

normy społeczne. 

 Możemy zaobserwować zachowania agresywne uczniów interpretowane przez nich jako 

zabawę. Najczęstszą formą agresji występującą wśród uczniów jest agresja słowna 

(33%), na końcu agresja fizyczna (20%). 

(Tekst: Ernest Pawelec) 

 
7.6. Prezentacja wyników wywiadu z wychowawcami klas 

W wywiadzie przeprowadzonym w kwietniu 2018r. wypowiedziało się 12 spośród 15 

wychowawców. 
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11. Jak reaguje Pan/Pani na nierespektowanie norm społecznych przez uczniów? 

(11 odpowiedzi. Treść dostępna w analizie jakościowej wywiadu.) 
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14. Jeśli tak, prosimy wymienić. 

(10 odpowiedzi. Treść dostępna w analizie jakościowej wywiadu.) 

 
7.7. Analiza jakościowa wywiadu z wychowawcami klas 

Przedmiotem ewaluacji jest obszar kształtowania postaw i respektowania norm 

społecznych. Głównym zadaniem ewaluacji jest doskonalenie działań podnoszących jakość 

pracy szkoły zaś zasadniczym problemem badawczym było pozyskanie informacji na temat 

poczucia bezpieczeństwa w szkole oraz skali i typu zagrożeń występujących na terenie      

VII Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu. 

Problemy kluczowe (badawcze) były następujące: 

1. Czy Pani/Pana zdaniem, uczniowie w szkole czują się bezpiecznie? 
2. Jaka jest Pani/Pana zdaniem, skala poczucia bezpieczeństwa uczniów? Proszę 

określić od 1 do 5. 
3. Jakie Pani/Pana zdaniem, zachowania wpływają na poczucie zagrożenia uczniów? 
4. Kto, zdaniem Pani/Pana, może być dla ucznia źródłem zagrożenia? 
5. Z jakimi formami agresji wobec uczniów spotkał(a) się Pani/Pan w szkole? 
6. Czy zdaniem Pani/Pana, uczniowie znają swoje prawa? 
7. Czy zdaniem Pani/Pana uczniowie znają swoje obowiązki? 
8. Czy zdaniem Pani/Pana w szkole są respektowane normy społeczne? 

9. Spośród wymienionych niżej norm społecznych proszę zaznaczyć te, które 
(obserwując zachowanie uczniów)  są  Pani/Pana  zdaniem,  najczęściej  naruszane 
w rodzinie ucznia. 

10. Jak reaguje Pan/Pani na nierespektowanie norm społecznych przez uczniów? 
11. Czy w szkole diagnozuje i analizuje się zachowanie uczniów? 
12. Czy w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie 

zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? 
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Wywiady wśród wychowawców zostały przeprowadzone w terminie od 16 - 18 kwietnia 

2018 roku w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu 

wśród nauczycieli- wychowawców. Badaniami objęto 12-osobową grupę odbiorców 

ewaluacji, co stanowi 80% wychowawców. Do zebrania danych posłużył kwestionariusz 

ankietowy. Zgromadzony materiał empiryczny został wykorzystany w analizie niniejszego 

raportu. Wszyscy badani przed rozpoczęciem badań, byli informowani o celach badań, 

sposobie wykorzystania ich wyników oraz całkowitej anonimowości uzyskanych informacji. 

1. Czy Pani/Pana zdaniem, uczniowie w szkole czują się bezpiecznie? 

Badani wychowawcy zgodnie stwierdzili , iż ich zdaniem uczniowie czują się w szkole 

bezpiecznie w stopniu dobrym i bardzo dobrym oceniając poziom bezpieczeństwa na 4 i 

5 w skali od 1 do 5; ( 92 % ). Jeden ankietowany uznał, iż uczniowie nie czują się 

bezpiecznie w szkole szacując poziom bezpieczeństwa na 2 w skali od 1-5. 

2. Jakie Pani/Pana zdaniem, zachowania wpływają na poczucie zagrożenia 

uczniów? 

 
Najczęstszą przyczyną wpływającą na poczucie zagrożenia uczniów w szkole jest 

obrażanie i wyśmiewanie, co stwierdziło 9 z 12 ankietowanych (75%). Według 

wychowawców ok. 58% uczniów obawia się izolacji ze strony rówieśników. Dalej 

wymieniano: grożenie, okradanie i bicie (50%), przezywanie, obgadywanie, wymuszanie, 

rozpowszechnianie plotek (42%), a także niszczenie własności (33%). 

3. Kto, zdaniem Pani/Pana, może być dla ucznia źródłem zagrożenia? 

Z analizy danych wykresu wynika, że według wszystkich ankietowanych sprawcami 

zachowań agresywnych, których doświadczają uczniowie są szkolne koleżanki i koledzy, 

jedynie 2 wychowawców (17%) uważa, że jest to wina osób z zewnątrz przebywających 

w szkole. 

4. Z jakimi formami agresji wobec uczniów spotkał(a) się Pani/Pan w szkole? 

 
Zdecydowana większość badanych wychowawców 92% spotkała się z agresją słowną 

wobec uczniów, jedynie 1 ankietowany (8%) uznał, iż był świadkiem agresji psychicznej 

wobec ucznia. 

5. Czy zdaniem Pani/Pana, uczniowie znają swoje prawa? 

 
Wyniki ankiety pokazały, iż wszyscy wychowawcy (100%) potwierdzają znajomość swoich 

praw przez uczniów. 

6. Czy zdaniem Pani/Pana uczniowie znają swoje obowiązki? 

83 % badanych wychowawców potwierdziło, iż ich uczniowie znają swoje obowiązki. 

Jedynie 17 % ankietowanych ma odmienne zdanie. 

 
7. Czy zdaniem Pani/Pana w szkole są respektowane normy społeczne? 

 
100  %  badanych  nauczycieli  stwierdziło,  że   w  VII  Liceum  Ogólnokształcącym  

w Radomiu przestrzegane są normy społeczne obowiązujące w szkole, choć w różnym 

stopniu. 75 % ankietowanych oceniło, iż normy respektowane są w dużym stopniu dobrym     

i bardzo dobrym, oceniając poziom respektowania norm na 4 i 5 w sakli od 1 do 5 . 17 % 

wychowawców oszacowało poziom respektowania norm społecznych na 3 w sakli od 1-5, 

zaś 1 osoba (8%) uznała, iż w szkole SA respektowane normy społeczne ale w niewielkim 

stopniu. 
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8. Spośród wymienionych niżej norm społecznych proszę zaznaczyć te, które 
(obserwując  zachowanie  uczniów)  są  Pani/Pana  zdaniem,  najczęściej  naruszane  
w rodzinie ucznia? 

 
Z obserwacji wychowawców wynika, iż najczęściej naruszanymi normami 

społecznymi w rodzinie ucznia jest odpowiedzialność za powierzone zadania (92%) oraz 

kultura osobista (58%). Ponadto, wymieniono wspólne rozwiązywanie problemów (42%), 

szacunek wobec innych członków rodziny, oraz troska o wspólne dobro (33%). Szczerość 

oraz wypełniane domowych obowiązków są wg nauczycieli naruszane w niewielkim stopniu . 

 
9. Jak reaguje Pan/Pani na nierespektowanie norm społecznych przez uczniów? 

 
 

Najczęściej wymienianym sposobem reakcji nauczycieli na niewłaściwe zachowania 
jest rozmowa z uczniem i upomnienie ustne mające na celu uświadamianie ucznia w 
skutkach negatywnego zachowania oraz wskazanie pozytywnych stron respektowania norm 
społecznych. Wychowawcy przeprowadzają również rozmowy z rodzicami, kierują dziecko 
do pedagoga szkolnego oraz wpisują uwagi do dziennika. Kilku nauczycieli wspomniało 
również o przeprowadzanych lekcjach wychowawczych jako sposobach działania personelu 
pedagogicznego 

 
 

10. Czy w szkole diagnozuje i analizuje się zachowanie uczniów? 

 
Wszyscy ankietowani nauczyciele zgodnie przyznali, iż w szkole zachowania uczniów 

są analizowane przez wychowawcę klasy (33%), pedagoga szkolnego (33%) oraz każdego 
nauczyciela (33%). 

 
 
 
 
 
 

 
11. Czy w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu 

eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? 
 

Wszyscy ankietowani wychowawcy przyznali zgodnie, iż w szkole są podejmowane 
działania wychowawcze, które mają na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie 
właściwych zachowań. Jako przykłady realizacji tego zagadnienia wymienili: rozmowy 
wychowawców z uczniami i rodzicami, rozmowy prowadzone przez pedagoga/ psychologa, 
dyrekcję szkoły, organizowanie debat ogólnoszkolnych i warsztatów dla uczniów, badania 
ankietowe i ich analiza, pogadanki. Co więcej, nauczyciele analizują dziennik elektroniczny 
(kontrola obecności i zachowania) oraz przeprowadzają lekcje wychowawcze mające na celu 
wzmacnianie właściwych zachowań uczniów. Dalej wymieniane są spotkania zespołów 
wychowawczych oraz gradacja kar pisemnych (upomnienia, nagany), pochwały i nagrody. 
Pomocą dla wychowawców jest realizacja programu profilaktycznego Tandem oraz działanie 
monitoringu. 

 
 

7.7.1. Podsumowanie wywiadu z wychowawcami i wnioski 

Analiza zebranego materiału pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków 
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1. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, choć zdarza się, że doświadczają zachowań 

agresywnych – zwłaszcza agresji słownej. 

2. Uczniowie naszej szkoły wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje i przestrzegają 

norm społecznych obowiązujących w szkole. 

3. W szkole przeprowadza się diagnozę uczniów. Najczęściej nauczyciele wykorzystują 

wyniki diagnoz przeprowadzając pogadanki, rozmowy pouczające, rozmowy z rodzicami, 

stosując pochwały i upomnienia, ale także w czasie zajęć profilaktycznych i rozmów 

indywidualnych. 

4. Szkoła, nauczyciele - wychowawcy by ciągle zwiększać poczucie bezpieczeństwa całej 

społeczności szkolnej, powinna kontynuować dotychczasowe działania wychowawcze, 

dążyć do skutecznego rozwiązywania problemów związanych z nieprzestrzeganiem 

norm społecznych np. poprzez rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami, rodzicami. 

5. W pracy z uczniem nierespektującym przyjętych norm i zasad ściśle współpracować ze 

wszystkimi nauczycielami oraz rodzicami. 

6. Należy zawsze i konsekwentnie reagować na niewłaściwe zachowania uczniów, 

przejawy przemocy, agresji słownej. 

7. Konsekwentnie wzmacniać zachowania uczniów, którzy respektują przyjęte normy    

i reguły – nagradzać i doceniać właściwie zachowujących się uczniów poprzez stosowanie 

nagród i pochwał. 

(Tekst: Anna Sputowska) 

 
8. Wnioski z ewaluacji wymagania nr 4 

 Uczniowie znają obowiązujące w szkole normy – potwierdzają to zarówno 

nauczyciele, rodzice, jak i sami uczniowie. 

 Podejmowane są liczne działania mające na celu eliminowanie zagrożeń 

(Potwierdzają to zarówno rodzice – 94%, nauczyciele – 93%, jak również pracownicy 

niepedagogiczni). 

 Podejmowane działania przynoszą pożądany efekt lub przynoszą tylko częściowy 

efekt zdaniem 60% nauczycieli i 30% rodziców. 

 67% uczniów twierdzi, że w szkole przestrzegane są normy społeczne 

 54% uczniów twierdzi, że nie przestrzega norm nigdy lub czasami. 

 Wśród nauczycieli (64%), rodziców (81%) oraz pracowników niepedagogicznych 

(91%) obserwuje się przekonanie, że uczniowie przestrzegają zasad i norm 

obowiązujących w szkole. 

 Uczniowie są świadomi występowania negatywnych zachowań w szkole. 

Potwierdziło to 80% badanych. Zaledwie 20% ogółu nigdy nie było świadkiem 

przemocy. 

 Do najczęstszych przejawów zachowań agresywnych, z jakimi spotykają się nasi 

uczniowie zaliczamy: wyśmiewanie, grożenie, obrażanie i okradanie, wychowawcy 

wskazują podobnie na agresję słowną (33%). Agresja fizyczna wymieniana jest na 

ostatniej pozycji (20%). 

 Szkoła daje poczucie bezpieczeństwa zdaniem 76% uczniów, odmienne zdanie 

deklaruje 24% ankietowanych. 

9. Rekomendacje 

 Konsekwentnie i jednomyślnie przestrzegać obowiązujących regulaminów 

dotyczących zachowania w szkole.



69 
 

 Zawsze niezwłocznie reagować oraz częściej rozmawiać z uczniami na temat 

zachowania.

 Wzmacniać pozytywne i pożądane zachowania uczniów: nagrody, pochwały.

 Przeprowadzać pogadanki, rozmowy indywidualne i pouczające z uczniami.

 Poprawić przepływ informacji pomiędzy rodzicami i nauczycielami w zakresie 

występowania zagrożeń. (Brak  pełnej  świadomości  o  niepożądanych  zjawiskach  

w szkole) poprzez bieżące informowanie o zagrożeniach na zebraniach rady 

pedagogicznej oraz na zebraniach z rodzicami.

 Regularnie organizować lekcje wychowawcze poświęcone kulturze słowa, 

angażować uczniów w różnorodne formy pracy wychowawczej: happeningi, 

warsztaty, kluby dyskusyjne, wizyty w ośrodkach.
 Częściej organizować zajęcia profilaktyczne dla uczniów.

 Aktywne, konsekwentne pełnienie dyżurów na przerwach.

 Należy w dalszym ciągu pracować nad poprawą wzajemnych relacji między 

uczniami oraz dbać o prawidłowe relacje między uczniami i nauczycielami, a także 

między nauczycielami,

 Pożądane jest przeprowadzenie  szkolenia  dla  nauczycieli  (uczniów,  rodziców)  

w zakresie nowoczesnej profilaktyki zagrożeń.

 Wzmocnić współpracę z instytucjami (np. sąd, policja, MOPS, kurator).

 Wszyscy nauczyciele powinni diagnozować i analizować wszelkie niepożądane 

zachowania wśród uczniów i odpowiednio na nie reagować.

 W większym stopniu angażować rodziców w działalność wychowawczą szkoły: 

imprezy klasowe, jubileusze, uroczystości szkolne.

 Systematycznie informować rodziców, których dzieci łamią regulaminy i nie 

przestrzegają statutu.

 Uwzględniać wyniki ewaluacji wewnętrznej w planach pracy wychowawczej dla 

poszczególnych oddziałów oraz w programie profilaktyczno-wychowawczym.

(Obsługa informatyczna ewaluacji wewnetrznej: Dorota Hebdzyńska) 

 

 
Załączniki: 

 
1. Ankieta dla nauczycieli dotycząca współpracy 

2. Ankieta dla uczniów dotycząca współpracy nauczycielskiej 

3. Ankieta dla rodziców dotycząca współpracy nauczycielskiej 

4. Ankieta dla nauczycieli dotycząca respektowania norm społecznych 

5. Ankieta dla uczniów dotycząca respektowania norm społecznych 

6. Ankieta dla rodziców dotycząca respektowania norm społecznych 

7. Ankieta dla pracowników niepedagogicznych dotycząca respektowania norm 

społecznych 

8. Arkusz wywiadu z wychowawcami na temat respektowania norm społecznych 
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Załącznik nr 1. Ankieta dla nauczycieli 

1. W pracę jakich zespołów jest Pan/i zaangażowany/a? Można zaznaczyć więcej 

niż jedną odpowiedź 

 przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy

 wychowawczy i profilaktyczny

 ds. zarządzania szkołą (planowanie i organizacja działalności szkoły)

 szkoleniowy (doskonalenie zawodowe nauczycieli)

 organizacja imprez dla uczniów, rodziców lub nauczycieli

 zespół wychowawczy

 ds. ewaluacji wewnętrznej

 zespół ds. pomocy psychologiczno–pedagogicznej

 nie uczestniczę

 inne ………………………………………………………………………………………….

 

2. Czy zespoły, w których Pani/Pan uczestniczy, dokonują analizy efektów 

swojej pracy? 

 Tak, stosujemy regularne procedury ewaluacyjne

 Tak, dokonujemy spontanicznej refleksji nad efektami po zakończeniu pracy lub 

jakiegoś jej etapu

 Oceny i refleksje dotyczące efektów pracy pojawiają się sporadycznie w sytuacjach 

błędów i trudności

 W zespołach zdajemy się na ocenę osób nadzorujących.

 

3. Jakiego rodzaju pomoc uzyskuje Pan/i od innych nauczycieli w swojej pracy 

z uczniami?Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 
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 wymiana doświadczeń, konsultacje, doradztwo, wymiana poglądów

 wymiana pomocy dydaktycznych, testów

 korelacja międzyprzedmiotowa

 przekazywanie wiedzy zdobytej na szkoleniach

 wspólne organizowanie i prowadzenie działań (wycieczki, konkursy imprezy)

 wspólne prowadzenie zajęć lekcyjnych

 lekcje koleżeńskie/otwarte

 przekazywanie informacji o uczniach/zespołach klasowych

 planowanie i/lub opracowywanie materiałów

 nie uzyskuję wsparcia

 inne, jakie?..................................................................................………………………

 

4. Czy prowadząc ewaluację własne 

pracy współpracuje Pan/i z innymi 

nauczycielami? 

 
 

5. [jeśli tak] Na czym polega ta współpraca? Proszę podać przykłady. 

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

6. Jak ocenia Pan/i zaangażowanie nauczycieli w pracę zespołów?Prosimy o wybór 

jednej odpowiedzi. 

 angażują się wszyscy

 angażuje się większość

 angażuje się połowa

 angażuje się mniejszość

 angażują się pojedyncze osoby

 nie wiem

7. Jak często planuje Pani/Pan wspólnie z innymi nauczycielami działania w szkole? 

 zdecydowana większość działań planowana jest wspólnie z innymi nauczycielami,

 większość działań planuje się wspólnie z innymi nauczycielami,

 zdecydowana większość działań planowana jest indywidualnie

 większość działań planowana jest indywidualnie

 wszystkie działania planowana jest indywidualnie

8.Proszę o podanie konkretnych przykładów swojej współpracy z innymi 

nauczycielami.……………………………………………………………………………… 

9. Jakie formy współpracy Pan/Pani preferuje? 

 praca w małych grupach 2-3 osobowych

j tak nie nie prowadzę 

ewaluacji własnej 

pracy 
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 praca w zespołach tematycznych, zadaniowych

 wymiana doświadczeń

 rozmowa, dyskusja

 praca w zespołach przedmiotowych

 korzystanie z pomocy kolegów, koleżanek

 wspólne opracowywanie programów

 wspólna baza pomocy dydaktycznych

 inne …………………………………………………………………………………….

 

10. W jaki sposób nauczyciele w VII LO współpracują w tworzeniu procesów 

edukacyjnych 

 wspólne opracowanie planów pracy grup przedmiotowych 

 wybór podręczników 

 planowanie, organizacja konkursów 

 planowanie i organizacja imprez i uroczystości 

 ustalanie terminów prac klasowych 

 ustalanie zmian w WSO, Programie Profilaktyki, Programie Wychowawczym 

 wymiana doświadczeń, metod pracy z uczniem 

 wspólne opracowanie testów 

 analiza wyników testów wewnętrznych 

 analiza diagnoz wewnętrznych 

11. Czy Pana/Pani zdaniem współpraca nauczycieli wpływa na lepsze wyniki 

kształcenia: 

tak 

nie 

12. Czy Twoim zdaniem współpraca nauczycieli w naszej szkole układa się dobrze? 

 tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 nie 

 trudno powiedzieć 

13. Jakie czynniki utrudniają współpracę pomiędzy nauczycielami? 

 
 

……………………………………………………………………………………………… 

14. Co należy zmienić / wprowadzić, aby współpraca nauczycieli była skuteczna i 

efektywna? 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 
 

Załącznik nr 2 Ankieta dla rodziców - współpraca 

1.. Czy zespoły, w których pracują nauczyciele, dokonują analizy efektów 

swojej pracy? 

 tak, stosują regularne procedury ewaluacyjne

 tak, dokonują spontanicznej refleksji nad efektami po zakończeniu pracy lub jakiegoś 

jej etapu

 oceny i refleksje dotyczące efektów pracy pojawiają się sporadycznie w sytuacjach 

błędów i trudności

 w zespołach nauczyciele zdają się na ocenę osób nadzorujących.

 

2. W jaki sposób nauczyciele wspierają się w pracy z uczniami? 

 można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź 

 wymiana doświadczeń, konsultacje, doradztwo, wymiana poglądów 

 wymiana pomocy dydaktycznych, testów 

 korelacja międzyprzedmiotowa 

 przekazywanie wiedzy zdobytej na szkoleniach 

 wspólne organizowanie i prowadzenie działań (wycieczki, konkursy imprezy) 

 wspólne prowadzenie zajęć lekcyjnych 

 lekcje koleżeńskie/otwarte 

 przekazywanie informacji o uczniach/zespołach klasowych 

 planowanie i/lub opracowywanie materiałów 

 nie uzyskują wsparcia 

 inne, jakie……………………………………………………………………….………… 

 

3. Czy nauczyciele prowadzą 

ewaluację własnej pracy wspólnie z 

innymi nauczycielami? 

 
 

4. [jeśli tak] Na czym polega ta współpraca? Proszę podać przykłady 

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

5. Jak ocenia Pan/i zaangażowanie nauczycieli w pracę zespołów?Prosimy o wybór 

jednej odpowiedzi 

tak nie nie prowadzą 

ewaluacji własnej 

pracy 
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 angażują się wszyscy 

 angażuje się większość 

 angażuje się połowa 

 angażuje się mniejszość 

 angażują się pojedyncze osoby 

 nie wiem 

6. W jaki sposób nauczyciele Pani/a zdaniem współpracują w tworzeniu procesów 

edukacyjnych? 

 wspólne opracowanie planów pracy grup przedmiotowych 

 wybór podręczników 

 planowanie, organizacja konkursów 

 planowanie i organizacja imprez i uroczystości 

 ustalanie terminów prac klasowych 

 ustalanie zmian w WSO, Programie Profilaktyki, Programie Wychowawczym 

 wymiana doświadczeń, metod pracy z uczniem 

 wspólne opracowanie testów 

 analiza wyników testów wewnętrznych 

 analiza diagnoz wewnętrznych 

7. Czy Pana/Pani zdaniem współpraca nauczycieli wpływa na lepsze wyniki 

kształcenia: 

 tak 

 nie 

8. Czy Pani/a zdaniem współpraca nauczycieli w szkole układa się dobrze? 

 tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 nie 

 trudno powiedzieć 

9. Jakie czynniki Pani/ a zdaniem utrudniają współpracę pomiędzy nauczycielami? 

………………………………………………………………………………………………… 

10. Co należy zmienić / wprowadzić Pani/a zdaniem, aby współpraca nauczycieli była 

skuteczna i efektywna? 

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Ankieta dla uczniów - współpraca 
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1. Czy zespoły, w których pracują nauczyciele, dokonują analizy efektów 

swojej pracy? 

 tak, stosują regularne procedury ewaluacyjne 

 tak, dokonują spontanicznej refleksji nad efektami po zakończeniu pracy lub jakiegoś 

jej etapu 

 oceny i refleksje dotyczące efektów pracy pojawiają się sporadycznie w sytuacjach 

błędów i trudności 

 w zespołach nauczyciele zdają się na ocenę osób nadzorujących. 

 

W. jaki sposób nauczyciele wspierają się w pracy z uczniami? Można zaznaczyć 

więcej niż jedną odpowiedź 

 wymiana doświadczeń, konsultacje, doradztwo, wymiana poglądów 

 wymiana pomocy dydaktycznych, testów 

 korelacja międzyprzedmiotowa 

 przekazywanie wiedzy zdobytej na szkoleniach 

 wspólne organizowanie i prowadzenie działań (wycieczki, konkursy imprezy) 

 wspólne prowadzenie zajęć lekcyjnych 

 lekcje koleżeńskie/otwarte 

 przekazywanie informacji o uczniach/zespołach klasowych 

 planowanie i/lub opracowywanie materiałów 

 nie uzyskują wsparcia 

 inne, jakie?.............………………………………………………………………………… 

 

3. Czy nauczyciele prowadząc 

ewaluację własnej pracy wspólnie z 

innymi nauczycielami? 

 
 

4. [jeśli tak] Na czym polega ta współpraca? Proszę podać przykłady. 

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

6. Jak oceniasz zaangażowanie nauczycieli w pracę zespołów?Prosimy o wybór jednej 

odpowiedzi 

 angażują się wszyscy 

 angażuje się większość 

 angażuje się połowa 

 angażuje się mniejszość 

 angażują się pojedyncze osoby 

tak nie nie prowadzą 

ewaluacji własnej 

pracy 
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 nie wiem 

6. W jaki sposób nauczyciele Twoim zdaniem współpracują w tworzeniu procesów 

edukacyjnych? 

 wspólne opracowanie planów pracy grup przedmiotowych 

 wybór podręczników 

 planowanie, organizacja konkursów 

 planowanie i organizacja imprez i uroczystości 

 ustalanie terminów prac klasowych 

 ustalanie zmian w WSO, Programie Profilaktyki, Programie Wychowawczym 

 wymiana doświadczeń, metod pracy z uczniem 

 wspólne opracowanie testów 

 analiza wyników testów wewnętrznych 

 analiza diagnoz wewnętrznych 

7. Czy Twoim zdaniem współpraca nauczycieli wpływa na lepsze wyniki kształcenia: 

 tak 

 nie 

8. Czy Twoim zdaniem współpraca nauczycieli w szkole układa się dobrze? 

 tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 nie 

 trudno powiedzieć 

9. Jakie czynniki Twoim zdaniem utrudniają współpracę pomiędzy nauczycielami? 

………………………………………………………………………………………………… 

11. Co należy zmienić / wprowadzić Twoim zdaniem , aby współpraca nauczycieli była 

skuteczna i efektywna? 

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 
Załącznik nr 4 Ankieta dla nauczycieli 

 
Prosimy o   wypełnienie   krótkiej   ankiety,   która   pomoże   poznać poziom poczucia 

bezpieczeństwa społeczności szkolnej. 

Ankieta jest anonimowa 

 
1. Czy zetknął/ęła się Pan/Pani w szkole z przejawami agresji fizycznej lub psychicznej 

w stosunku do swojej osoby? 
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 tak, ze strony uczniów 

 tak, ze strony nauczycieli 

 tak, ze strony personelu szkoły 

 tak, ze strony innych osób (kogo?) 

 nie 

2. Czy uczniowie znają zasady zachowania w szkole, normy obowiązujące w szkole? 

 tak 

 nie 

 częściowo 

3. Czy Pana/Pani zdaniem uczniowie przestrzegają norm społecznych obowiązujących 

w szkole? 

 tak 

 nie 

 częściowo 

4. Jakie niepożądane zachowania zdarzają się Pana/Pani zdaniem najczęściej? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. Jak reaguje Pan/Pani na nierespektowanie norm społecznych przez uczniów? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

6. Czy w szkole diagnozuje i analizuje się zachowanie uczniów? 

 tak, diagnozę i analizę przeprowadza wychowawca klasy 

 tak, diagnozę i analizę przeprowadza pedagog / psycholog szkolny 

 tak, diagnozę i analizę przeprowadza każdy nauczyciel 

 tak, 

 nie 

7. Czy w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie 

zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? Jeżeli tak, to prosimy wymienić. 

 tak 

 nie 

8.[Jeśli tak] Prosimy wymienić działania wychowawcze: 

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

9. Czy podejmowane przez szkolę działania przynoszą pożądany efekt wychowawczy? 

 tak 

 nie 

 częściowo 

10. Co zdaniem Pana/Pani, może zrobić szkoła - nauczyciele, personel i rodzice, by 

zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

11. Czy dokonuje się w szkole modyfikacji działań z uwzględnieniem inicjatywy 

uczniów? 

 • tak 

 • nie 

 • częściowo 

12. W jaki sposób w szkole dokonuje się oceny skuteczności podejmowanych działań? 

………………………………………………………………………………………………….…… 
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Załącznik nr 5 Ankieta dla ucznia 

Prosimy o wypełnienie ankiety. Dziękujemy! 

1. Czy znasz zasady właściwego zachowania się w szkole ? 

 tak 

 nie 

 częściowo 

2. Czy przestrzegasz tych zasad ? 

 zawsze 

 czasami 

 nigdy 

3. Czy w szkole czujesz się bezpiecznie? 

 tak 

 nie 

4. Jaka jest, według Ciebie, skala bezpieczeństwa? Określ od 1 do 5. 

5. Jakie zachowania, Twoim zdaniem, wpływają na poczucie zagrożenia? 

 obrażanie 

 wyśmiewanie 

 obgadywanie 

 przezywanie 

 izolowanie 

 grożenie 

 okradanie 

 niszczenie 

 wymuszanie 

 bicie 

 rozpowszechnianie plotek 

 inne……………………………………………………………………… 

6. Z jaką formą agresji spotkałeś się w szkole? 

 fizyczna 

 psychiczna 

 słowną 

 nie spotkałem się 

 
7.Czy jako uczeń znasz swoje prawa? 

 tak 

 nie 
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8. Wymień znane Ci prawa ucznia: 

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

……………………………………… 

9.Czy jako uczeń znasz swoje obowiązki? 

 tak 

 nie 

10.Wymień znane Ci obowiązki ucznia: 

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

……………………………………… 

11.Czy, Twoim zdaniem, w szkole są respektowane normy społeczne? 

 tak 

 nie 

12.Spośród wymienionych niżej norm szkolnych podkreśl te, które, Twoim zdaniem, 

są 

najważniejsze: 

 kultura osobista 

 tolerancja 

 aktywność na lekcjach 

 odrabianie zadań domowych 

 postępowanie zgodnie ze statutem 

 nieużywanie wulgaryzmów 

 szacunek wobec nauczycieli i personelu szkoły 

 dbanie o mienie szkolne 

 estetyczny wygląd 

 inne (jakie?) 

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

13. Czy w Twoim domu są respektowane normy społeczne? 

 tak 

 nie 

14. Spośród wymienionych niżej norm podkreśl te, które obowiązują w Twoim domu: 

 szacunek wobec innych członków rodziny 

 kultura osobista 

 wypełnianie domowych obowiązków 

 lojalność 

 szczerość 

 odpowiedzialność za powierzane zadania 

 troska o wspólne dobro 

 
Załącznik nr 6 Ankieta dla rodziców – normy społeczne 

 
Celem ankiety jest pozyskanie Państwa opinii, które pomogą ocenić stan 

bezpieczeństwa w szkole.Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą opracowane zbiorczo. 

Uzyskane informacje służyć majądoskonaleniu pracy szkoły. Dziękujemy za zrozumienie i 

pomoc. 

 
1. Czy Państwa dziecko czuje się w szkole bezpiecznie ? 

 tak 
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 nie 

 trudno powiedzieć 

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) 

 klasa 

 korytarz 

 boisko 

 toalety 

 szatnia 

 inne (jakie?)…………………………………………………………………………… 

 nie ma takich miejsc 

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

 tak 

 nie 

 częściowo 

4. Czy przestrzega tych zasad? 

 zawsze 

 czasami 

 nigdy 

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

odpowiedź) 

 ktoś obrażał, przezywał 

 ktoś uderzył 

 było zastraszane, szantażowane 

 było okradzione 

 ktoś rozpowszechniał plotki i oszczerstwa o nim (również poprzez sms-y lub internet) 

2 

 doświadczyło innych form przemocy fizycznej (proszę wpisać jakiej) 

 nie spotkały żadne wymienione sytuacje 

 
6. Jeśli dziecko było ofiarą przemocy w szkole, to kto był jej sprawcą : (można 

zaznaczyć więcejniż jedną odpowiedź) 

 rówieśnik, rówieśnica 

 nauczyciele 

 pracownicy szkoły 

 osoba spoza szkoły 

7. Czy zdarzyło się, że na terenie szkoły Państwa dziecko : (można zaznaczyć więcej 

niż jedną 

odpowiedź) 

 obraziło kogoś, przezywało 

 użyło wobec kogoś przemocy fizycznej (jakiej?).....................................… 

 szantażowało kogoś, zastraszało 

 rozpowszechniało plotki i oszczerstwa o kimś (również poprzez sms-y lub internet) 

żadne z tych wydarzeń nie miały miejsca 
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8. Czy Państwa dziecko było świadkiem zdarzenia, kiedy ktoś na terenie szkoły 

(można zaznaczyć 

więcej niż jedną odpowiedź) 

 obraził kogoś, przezywał 

 używał wobec kogoś przemocy fizycznej 

 wymuszał pieniądze 

 ukradł coś komuś 

 rozpowszechniał plotki i oszczerstwa o kimś (również poprzez sms-y lub internet) 

 żadne z tych wydarzeń nie miały miejsca 

9. Czy w szkole są podejmowane działania, mające na celu eliminowanie zagrożeń 

wymienionych 

w pytaniu 8? 

 tak 

 nie 

10. Czy podejmowane działania przynoszą efekt? 

TAK – 

jakie?…………………………………………………………………………………………………… 

………………………..….….. 

11. Czy podejmowane działania przynoszą efekt? 

NIE (dlaczego państwa zdaniem tak się 

dzieje?)…………………………………………………………………………… 

12. Czy znają Państwo dokumentację szkolną dotyczącą praw i obowiązków ucznia 

oraz respektowania norm społecznych? 

 tak 

 nie 

Załącznik nr 7 Ankieta dla pracowników szkoły 

Prosimy Państwa o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże poznać poziom 

poczuciabezpieczeństwa społeczności szkolnej. Ankieta jest anonimowa 

1. Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w szkole? 

 tak 

 nie 

2. Prosimy ocenić swoje poczucie bezpieczeństwa, poprzez zaznaczenie na wykresie, 

w skali od 1 

do 5, gdzie 5 – oznacza, że czuje się Pan/Pani bardzo bezpiecznie, a 1 – oznacza 

poczucie 

zagrożenia. 

3. Czy zetknął/ęła się Pan/Pani w szkole z przejawami agresji fizycznej lub 

psychicznej? 

 tak, ze strony uczniów 

 tak, ze strony nauczycieli 

 tak, ze strony personelu szkoły 

 tak, ze strony innych osób (kogo?) ………………………………………………………. 

 nie 

4. Czy Pana/Pani zdaniem uczniowie przestrzegają norm społecznych obowiązujących 

w szkole? 

 tak 

 nie 
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5. Jakie normy społeczne nie są, Pana/Pani zdaniem, respektowane w naszej szkole? 

Prosimy 

wymienić. 

6. Jak reaguje Pan/Pani na nie respektowanie norm społecznych przez uczniów? 

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

7. W jaki sposób i w jakich sytuacjach komunikuje Pan/Pani uczniom jakich zachowań 

się od nich 

oczekuje? 

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

8. Co zdaniem Pana/Pani, może zrobić szkoła – nauczyciele, personel i rodzice, by 

zwiększyć 

poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej? 

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

 

 
Załącznik nr 8 Wywiad z wychowawcami klas – respektowanie norm 

społecznych 

1. Czy Pani/Pana zdaniem, uczniowie w szkole czują się bezpiecznie? 

 tak 

 nie 

2. Jaka jest, Pani/Pana zdaniem, skala poczucia bezpieczeństwa uczniów? Proszę 

określić od 1 do 5. 

3. Jakie, Pani/Pana zdaniem, zachowania wpływają na poczucie zagrożenia 

uczniów? 

 przezywanie 

 wyśmiewanie 

 obgadywanie 

 obrażanie 

 izolowanie 

 grożenie 

 okradanie 

 niszczenie 

 wymuszanie 

 bicie 

 rozpowszechnianie plotek 

 inne ……………………………………………………………… 

4. Kto, zdaniem Pani/Pana, może być dla ucznia źródłem zagrożenia? 

 koleżanki/koledzy 

 nauczyciele 

 personel szkoły 

 obcy w szkole 

 inni 

 nikt 

 
5. Z jakimi formami agresji wobec uczniów spotkał(a) się Pani/Pan w szkole? 

 fizyczna 

 psychiczna 
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 słowna 

 nie spotkałem(am) się. 

 
6. Czy zdaniem Pani/Pana, uczniowie znają swoje prawa? 

 tak 

 nie 

7. Czy zdaniem Pani/Pana uczniowie znają swoje obowiązki? 

 tak 

 nie 

8. Czy zdaniem Pani/Pana w szkole są respektowane normy społeczne? Jeśli tak 

to w jakim stopniu ? 

 tak 

 nie 

9. Jeśli TAK to w jakim stopniu? Skala 1-5 

10. Spośród wymienionych niżej norm społecznych proszę podkreślić te, które 

(obserwując zachowanie uczniów) są Pani/Pana zdaniem, najczęściej 

naruszane w rodzinie ucznia: 

 szacunek wobec innych członków rodziny, 

 kultura osobista, 

 wypełnianie domowych obowiązków, 

 lojalność, 

 szczerość, 

 odpowiedzialność za powierzane zadania, 

 troska o wspólne dobro, 

 wspólne rozwiązywanie problemów, 

 inne (jakie?) …………………………………… 

11. Jak reaguje Pan/Pani na nierespektowanie norm społecznych przez 

uczniów?................................................................................... 

12. Czy w szkole diagnozuje i analizuje się zachowanie uczniów? 

 • tak, diagnozę i analizę przeprowadza wychowawca klasy 

 • tak, diagnozę i analizę przeprowadza pedagog szkolny 

 • tak, diagnozę i analizę przeprowadza każdy nauczyciel 

 •nie 

13. Czy w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu 

eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? Jeżeli tak, to 

prosimy wymienić. 

 tak 

 nie 
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Diagnoza czynników ryzyka oraz czynników chroniących w VII Liceum Ogólnokształcącym 

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu 

w roku szkolnym 2017/18 

 

 
Wprowadzenie 

Czynniki chroniące. 

Punktem  zwrotnym  w  historii  badań  nad  profilaktyką  zachowań  ryzykownych       

i problemów psychicznych było odkrycie dużych różnic w indywidualnych reakcjach dzieci i 

młodzieży na niekorzystne warunki życia i rozwoju. W latach 70. ubiegłego wieku 

dostrzeżono, że na przekór złym rokowaniom spora grupa dzieci wychowujących się w 

środowiskach i rodzinach dysfunkcyjnych nieźle daje sobie radę w życiu. Mimo chronicznego 

stresu i różnych zaniedbań, dzieci te rozwijają się prawidłowo, dobrze się uczą i osiągają 

sukcesy w życiu dorosłym. Inne dzieci w tych samych warunkach radzą sobie zdecydowanie 

gorzej. Często mają opóźnienia rozwojowe i problemy emocjonalne, sprawiają kłopoty 

wychowawcze i źle się uczą, a w okresie adolescencji nadużywają substancji 

psychoaktywnych, stosują przemoc, popełniają drobne przestępstwa lub angażują się w inne 

ryzykowne przedsięwzięcia. Interpretacja tych spektakularnych różnic w indywidualnych 

losach  dzieci  narażonych  na  niekorzystne   warunki  rozwoju  dała  początek  myśleniu     

w kategoriach czynników chroniących i pozytywnej adaptacji. 

Co rozumiemy przez czynniki chroniące? Przez czynniki chroniące rozumiemy własności 

indywidualne, relacje z ludźmi oraz zasoby środowiska, które mogą neutralizować działanie 

czynników ryzyka. Czynniki chroniące rozpatruje się najczęściej w kilku obszarach. Są to: – 

cechy, umiejętności i zdolności indywidualne, – wspierające relacje z bliskimi osobami, – 

pozytywne cechy środowiska rodzinnego, – wsparcie płynące ze środowiska 

pozarodzinnego, – cechy środowiska lokalnego i miejsca zamieszkania (zasoby do 

wykorzystania), Czynniki chroniące nie usuwają negatywnych doświadczeń lub 

niekorzystnych czynników z życia dorastającego człowieka, lecz pomagają mu zmagać się z 

nimi z dobrym skutkiem. Działanie czynników chroniących polega na zwiększaniu ogólnej 

odporności młodego człowieka, wyzwalaniu motywacji i energii do walki z przeciwnościami, 

czyli, innymi słowy, polega na uruchamianiu procesów odwrotnych do tych, które prowadzą 

do choroby, zaburzeń zachowania lub nieprzystosowania. Na przykład zaangażowanie się 

młodego człowieka w niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym może wzmacniać jego 

poczucie własnej wartości i dawać mu poczucie satysfakcji, co w konsekwencji może 

sprzyjać ograniczeniu zachowań buntowniczych w kontaktach z rodzicami lub szkołą. 

 
Czynniki ryzyka. Przez czynniki ryzyka rozumiemy właściwości indywidualne, cechy 

środowiska społecznego i efekty ich interakcji, które wiążą się ze zwiększonym ryzykiem 

powstawania nieprawidłowości, zaburzeń, chorób lub przedwczesnej śmierci. W sensie 

statystycznym czynniki ryzyka to właściwości, które współwystępują z nieprawidłowym 

zachowaniem lub właściwości, które  poprzedzają  powstawanie  nieprawidłowych 

zachowań, zaburzeń lub chorób. Na podstawie wiedzy o czynnikach ryzyka możemy 

przewidywać wystąpienie niepożądanych zjawisk, np. zachowań problemowych młodzieży, 

ale czynniki  ryzyka nie są  przyczynami 

w ścisłym znaczeniu tego słowa. Pojawienie się czynników ryzyka nie musi nieuchronnie 

prowadzić do negatywnych konsekwencji, ale wyraźnie zwiększa ryzyko ich wystąpienia. 

Zachowania problemowe/ryzykowne młodzieży są wypadkową statusu społeczno- 

ekonomicznego rodziny,  relacji  interpersonalnych 
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w rodzinie, umiejętności rodziców, cech indywidualnych dziecka, postaw i zachowań 

rówieśników, klimatu społecznego szkoły i cech środowiska zamieszkania. 

W okresie dojrzewania do czynników już wcześniej istniejących dołączają nowe, związane z 

biologicznym i psychospołecznym dojrzewaniem. Wzrasta znaczenie wpływów 

rówieśniczych, którym zwykle  towarzyszy eksperymentowanie 

z zachowaniami ryzykownymi. Przestawanie z młodzieżą używającą substancji 

psychoaktywnych, młodzieżą popełniającą wykroczenia i inne zachowania antyspołeczne 

jest jednym z silniejszych i potwierdzonych w wielu badaniach czynników ryzyka zachowań 

problemowych. Brak odpowiedniego nadzoru i wsparcia ze strony rodziców, trudności w 

rozwiązywaniu problemów i konfliktów na linii rodzice-nastolatek są czynnikami z poziomu 

rodziny,  które  sprzyjają  wchodzeniu 

w   nieformalne   związki   z   „trudną”   młodzieżą.   Ze   względu   na   powiększający   się   

z wiekiem zakres kontaktów społecznych nastolatka, większego znaczenia nabiera otoczenie 

społeczne – szkoła i miejsce zamieszkania. Do istotnych czynników ryzyka w okresie 

dojrzewania należy również ekspozycja na przemoc w szkole lub miejscu zamieszkania, brak 

wsparcia ze strony nauczycieli i innych dorosłych odpowiedzialnych za wychowywanie 

młodzieży,   duża    dostępność   alkoholu 

i narkotyków, wpływy młodzieżowych grup przestępczych. Dojrzewanie jest okresem, w 

którym – w niesprzyjających warunkach – kumulują się wpływy wielu czynników ryzyka i 

dochodzi do eskalacji zachowań ryzykownych. 

Uwarunkowania zażywania narkotyków i substancji podobnych 
 

Szkolny zespół badawczy prowadzący analizę, bazując na danych własnych oraz 
zewnętrznych, wskazał na kilka obszarów warunkujących występowanie oraz zażywanie 
środków  odurzających,  które  zostały  przeanalizowane   i   zbadane   w   naszej   szkole. 
Są to: 
Uwarunkowania mikrostrukturalne: 

 Środowisko rówieśnicze, 

 Środowisko szkolne, 

 Środowisko pracy, 

 Dostępność narkotyków (oraz substancji działających podobnie). 
 

Uwarunkowania rodzinne: 

 Brak zaspokojenia podstawowych potrzeb: miłości, bezpieczeństwa, akceptacji 
i zrozumienia, 

 Występowanie uzależnienia w rodzinie (rodzeństwo, rodzice, najbliższa rodzina), 

 Traumy, urazy, choroby somatyczne, choroby i zaburzenia psychiczne, 

 Patologie i zaburzenia życia rodzinnego (przemoc, alkoholizm, rozwody, przestępcze 
rodzinne środowisko, zaniedbania, porzucenia), 

 Zaburzenia procesu wychowania (brak wzorów pozytywnych, brak więzi z rodzicami, 
zaburzenia komunikacji rodzice - dziecko), 

 Brak lub wadliwe kompetencje wychowawcze rodziców (niewydolność 
wychowawcza). 

 
Uwarunkowania indywidualne – personalne: 

 Niedojrzałość emocjonalna, 

 Niska samoocena, 

 

Metody badań: 

- ankiety skierowane do rodziców, nauczycieli i uczniów, 
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- bieżące obserwacje prowadzone przez nauczycieli, 

- notatki ze współpracy z instytucjami wspierającymi pracę szkoły (MOPS, Poradnia 

Psychologiczno Pedagogiczna nr 3 w Radomiu, policja, asystent rodziny, kuratorzy). 

 
Wyniki przeprowadzonych badań: 

Uczniowie: 

Badaniem objęto 92 uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego, w wieku od 13 lat do 19 lat. 

Zdecydowana większość uczniów nigdy nie zażywała środków zmieniających świadomość. 

Jednak        jedna        czwarta        uczniów        posiada        kontakt        z        narkotykami 

i środkami odurzającymi, w tym uczniowie, którzy sięgają po te środki systematycznie. W 

okolicach budynku liceum przy ulicy Warszawskiej większość uczniów nie spotkała się z 

propozycją zakupu lub propozycją zażycia narkotyków oraz środków zmieniających 

świadomość, jednak niewielka ilość uczniów otrzymała propozycję zakupu lub spróbowania 

takich substancji. 

Za czynniki chroniące młodzież naszej szkoły od zażywania narkotyków w stopniu bardzo 

wysokim zaliczyć możemy: wysokie poczucie własnej wartości, umiejętność nawiązywania 

poprawnych relacji z otoczeniem, brak problemów w szkole, umiejętność odmawiania, jeśli 

ktoś namawia nas do rzeczy, na które nie mamy ochoty, wsparcie ze strony rodziców i 

opiekunów w sytuacjach trudnych, posiadanie przyjaciół, z którymi można porozmawiać o 

swoich problemach, posiadanie zainteresowań, które pozwalają spędzać wolny czas w 

sposób ciekawy oraz posiadanie wiedzy na temat negatywnych skutków oddziaływania 

narkotyków 

i środków zmieniających świadomość na człowieka. 

Za czynniki chroniące młodzież naszej szkoły od zażywania narkotyków w stopniu 

przeciętnym zaliczyć możemy: umiejętność radzenia sobie ze stresem, możliwość wsparcia 

ze strony szkoły w przypadku problemów. 

Natomiast  za  czynniki  chroniące  młodzież  naszej   szkoły  od   zażywania   narkotyków   

w stopniu bardzo niskim zaliczyć możemy problemy z nauką. 

 

 
Nauczyciele: 

Badaniem objęto 32 nauczycieli VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego. 

Zdecydowana większość nauczycieli uważa, że młodzież naszej szkoły nigdy nie zażywała 

środków zmieniających świadomość. Nieliczni nauczyciele uważają, ze uczniowie sięgają po 

te środki systematycznie. Zdaniem nauczycieli w okolicach budynku liceum przy ulicy 

Warszawskiej uczniowie nie spotkali się z propozycją zakupu lub propozycją zażycia 

narkotyków oraz środków zmieniających świadomość. 

Zdaniem nauczycieli za czynniki chroniące młodzież naszej szkoły od zażywania narkotyków 

w stopniu bardzo wysokim zaliczyć możemy: wysokie poczucie własnej wartości, brak 

problemów      w      szkole,      wsparcie      ze strony     rodziców     i      opiekunów 

w   sytuacjach    trudnych,    posiadanie    przyjaciół,    z    którymi    można    porozmawiać   

o swoich problemach, brak nudy i posiadanie zainteresowań, które pozwalają spędzać wolny 

czas w sposób ciekawy oraz posiadanie wiedzy na temat negatywnych skutków 

oddziaływania narkotyków i środków zmieniających świadomość na człowieka oraz 

możliwość wsparcia ze strony szkoły w przypadku problemów. 
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Natomiast zdaniem nauczycieli za czynniki chroniące młodzież naszej szkoły od zażywania 

narkotyków w stopniu bardzo niskim możemy zaliczyć: umiejętność nawiązywania 

poprawnych relacji z otoczeniem, problemy z nauką, umiejętność radzenia sobie ze stresem 

oraz umiejętność odmawiania, jeśli ktoś namawia nas do rzeczy, na które nie mamy ochoty. 

 
Rodzice: 

Badaniem objęto 5 rodziców uczniów klas gimnazjalnych i licealnych w VII Liceum 

Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

Prawie wszyscy badani rodzice twierdzą , że ich dziecko nigdy nie próbowało środków 

odurzających (80%). Wszyscy rodzice podają , że w budynku szkoły ich dziecku nikt nie 

proponował środków odurzających. Rodzice określają poczucie własnej wartości dzieci jako 

rozwinięte w wysokim stopniu (60%). Rodzice uważają , że ich dzieci nie mają większych 

problemów nauce lub mają je w przeciętnym stopniu ( 60% ). Podobnie sytuacja wygląda z 

innymi problemami w szkole (%).Dzieci 

w   wysokim   (80%   )stopniu     potrafią   nawiązywać    znajomości.   Według    rodziców    

w wysokim stopniu rozwinięte są umiejętności radzenia sobie ze stresem (80%). 20% 

badanych osób , nie radzi sobie ze stresem. 60 % uczniów narzeka na nudę bardziej niż w 

przeciętnym stopniu. Młodzież potrafi radzić sobie z negatywną presją rówieśniczą (20%). 

Badani    rodzice    podają,     iż     80%     dzieci     może     liczyć     na     ich     wsparcie    

w trudnych sytuacjach życiowych. 60% uczniów ma również przyjaciół z którymi może 

porozmawiać o swoich problemach. Uczniowie w wysokim stopniu uczęszczają na zajęcia 

pozalekcyjne (40%), na których rozwijają swoje zainteresowania. Nieco mniejszym 

zaufaniem młodzież obdarza szkolę, ale są to wyniki także dość dobre (20% uczniów w razie 

problemów będzie liczyło na wsparcie szkoły z przeciętnym lub wysokim stopniem zaufania) 

Uczniowie w zdecydowanej większości mają wiedzę na temat negatywnego wpływu 

narkotyków i innych środków zmieniających świadomość na organizm przynajmniej w 

przeciętnym(20%) a większość wręcz w wysokim stopniu( 80%). 

W związku z występowaniem w naszej placówce opisanych w poprzedniej części czynników 

ryzyka, opracowane zostały propozycje wzmocnienia lub wprowadzenia adekwatnych i 

skutecznych środków chroniących. Dla każdego ze wskazanych czynników ryzyka wskazane 

zostały działania które na celu mają zmniejszenie odpowiednio skutków lub 

prawdopodobieństwa ich występowania w naszym środowisku szkolnym. Szczegółową 

analizę czynników chroniących zawiera tabela poniżej. 

 

 
Tabela 1. Czynniki chroniące przed występowaniem środków odurzających w roku szkolnym 

2017/2018 

CZYNNKIKI CHRONIĄCE WNIOSKI UOGÓLNIONE 

• Podejmowanie działań promujących 
zdrowy i bezpieczny styl życia. 

• Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych. 
• Działalność szkolnego wolontariatu - 

angażowanie uczniów w działalność 
charytatywną na rzecz innych. 

• Ścisła współpraca w ramach zespołów 
oddziałowych. 

• Znajomość środowiska rodzinnego 
uczniów. 

• Dyżury nauczycieli podczas przerw. 

• Realizacja programów edukacyjnych 
i profilaktycznych przy współpracy 
z Powiatową Stacją Sanitarno – 
Epidemiologiczną. 

• Organizacja kół zainteresowań i zajęć 
zapewniających wartościowe 
i atrakcyjne formy spędzania czasu 
wolnego. 

• Indywidualny lub zespołowy udział 

nauczycieli w szkoleniach dotyczących 
różnorodnych zagrożeń. 
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• Systematyczna współpraca 
z instytucjami wspierającymi pracę 
szkoły. 

• Monitoring wizyjny. 
• Zindywidualizowane podejście do 

uczniów. 
• Integrowanie klas i całej 

społeczności szkolnej. 
• Aktywna współpraca ze 

środowiskiem lokalnym. 

• Organizacja akcji charytatywnych 
( Dzieło Nowego Tysiąclecia 
„Pomagamy zwierzętom przetrwać 
zimę”, „Świąteczna paczka”). 

• Organizacja różnego typu wyjść, 
wycieczek, wyjazdów pozaszkolnych, 
oraz imprez środowiskowych. 

• Organizacja stałych obchodów, imprez 
i uroczystości, m.in: Dnia Życzliwości, 
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, Dnia 
Bezpiecznego Internetu. 

CZYNNKIKI RYZYKA WNIOSKI UOGÓLNIONE 

• Środowisko rodzinne, brak 
zaangażowania we współpracę ze 
szkołą dla dobra dziecka. 

• Niewłaściwe gospodarowanie 
czasem wolnym. 

• Niepowodzenia edukacyjne, niska 
motywacja do osiągnięć. 

• Problemy okresu dojrzewania. 
• Konflikty rówieśnicze, agresja 

słowna i fizyczna, nieumiejętność 
rozwiązywania. 

• Mała aktywność własna uczniów 
przy rozwijaniu swoich pasji i 
zainteresowań. Pasywne formy 
spędzania czasu wolnego przez 
uczniów (TV, Internet, gry 
komputerowe). 

• Nadmierne korzystanie z mediów: tv, 
portali internetowych, 
komunikatorów 
i gier. 

• Sięganie po środki uzależniające. 
• Podważanie podstawowych 

autorytetów społecznych media 
poszukujące tylko sensacji. 

• niska kultura osobista, wulgaryzmy 

• Rówieśnicy demonstrujący 
patologiczne wzorce zachowań. 

• Łatwy i niekontrolowany dostęp 
uczniów do treści zakazanych. 

• Z przeprowadzonych badań 
dotyczących środków 
uzależniających wynika, że istnieje 
problem palenia papierosów i e- 
papierosów, picia napojów 
energetyzujących oraz sięgania po 
alkohol i próby eksperymentowania 
z innymi substancjami 
psychoaktywnymi . 

• Wśród rodziców obserwuje się wiele 
przypadków nadmiernej 
pobłażliwości, akceptacji dla 
niewłaściwych zachowań, braku 
kontroli czasu wolnego dzieci oraz 
zainteresowania ich sytuacją 
szkolną. 

• Pojawiające się konflikty rówieśnicze 
są na bieżąco rozwiązywane przy 
wsparciu i pomocy wychowawców, 
pedagoga, psychologa, dyrektora. 

• Uczniowie po trudnych przeżyciach, 
pochodzący z rodzin niepełnych, 
dysfunkcyjnych, z trudną sytuacją 
materialną mają zapewnione 
wsparcie. 

• Uczniowie o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych mają zapewnione 
zajęcia w ramach pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 

REKOMENDACJE 

• Zadbanie o integrację wewnątrzklasową, stosowanie kontraktów klasowych. 
uczenie postaw tolerancji i savoir-vivre 

• Realizowanie profilaktyki uniwersalnej skierowanej do wszystkich uczniów, mającej na 
celu wspieranie ich w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia, oraz podejmowanie 
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Wnioski i zalecenia 

Analiza czynników ryzyka oraz czynników chroniących pozwoliła nam na stworzenie 

ogólnych wytycznych dotyczących działalności szkoły w zakresie przeciwdziałania zjawiska 

narkomanii. Podzielone zostały podmiotowo, tzn. według poszczególnych grup członków 

społeczności szkolnej (uczniowie, rodzice, nauczyciele). 

 
Uczniowie: 
1) Udzielanie   pomocy    psychologiczno-pedagogicznej    w    szkołach    i    placówkach 
w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności uczniów i wychowanków zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie; 
2) Upowszechnianie programów edukacyjnych i działań alternatywnych do zachowań 
ryzykownych, rozwijających umiejętności psychologiczne i społeczne uczniów 
i wychowanków, promowanie wolontariatu; 
3) Angażowanie uczniów i wychowanków w procesy podejmowania decyzji w szkole 
i placówce, aktywizacja samorządów uczniowskich i innych form działalności uczniowskiej; 
4) Opracowanie i upowszechnianie zbioru oczekiwań, zasad i reguł, dotyczących 
zachowania w środowisku szkolnym, oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania – we 
współpracy z uczniami i wychowankami; 
5) Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na rozwijanie ich pasji i zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 

 
Nauczyciele: 

1) Monitorowanie rozpowszechnienia i używania substancji psychoaktywnych przez uczniów 
i wychowanków, w tym środków zastępczych i leków wydawanych bez wskazań lekarza 
używanych w celach pozamedycznych; 
2) Realizacja edukacji zdrowotnej w szkołach i placówkach w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom; 
3) Wdrażanie programów profilaktyki uzależnień z zakresu profilaktyki uniwersalnej; 
4) Uwzględnianie rozpoznanych potrzeb i problemów uczniów w zakresie zapobiegania 
uzależnieniom w programie profilaktyczno - wychowawczym; 

działań sprzyjających ograniczaniu zachowań ryzykownych, nabywaniu umiejętności 
radzenia sobie w trudnych sytuacjach, oraz porozumiewaniu się w kulturalny sposób. 

• W starszych klasach realizowanie profilaktyki selektywnej mającej na celu 
zapobieganie, ograniczenie oraz zaprzestanie podejmowania przez uczniów 
zachowań ryzykownych. 

• Realizowanie działań promujących zdrowy i aktywny styl życia, kształtujących 
prawidłowe nawyki żywieniowe oraz dbałość o własną kondycję fizyczną 
i psychiczną. 

• Realizowanie działań dotyczących kulturalnych i bezpiecznych zachowań 
w cyberprzestrzeni, właściwego korzystania z mediów i prawidłowego planowania 
czasu wolnego. 

• Rozwijanie zainteresowań uczniów, wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych 
w tym sportowych 

• Motywowanie do podejmowania inicjatywy oraz odpowiedzialności za swoje działania, 
• Bliska współpraca z rodzicami, edukacja rodziców w zakresie różnorodnych zagrożeń, 
• Doskonalenie umiejętności wychowawczych, 
• Poszerzenie tematyki lekcji wychowawczych o zagadnienia wzbogacające wiedzę 

uczniów na temat różnych zainteresowań oraz możliwości spędzania czasu wolnego. 
• Zwiększenie nacisku na konsekwentne rozliczanie z braku respektowania przez 

uczniów regulaminu szkolnego, zwłaszcza za zachowania pozbawione szacunku 

wobec innych. 
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5) Podnoszenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień; 
6) Przygotowanie przez szkoły i placówki procedury postępowania w sytuacjach 
szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi i substancjami 
psychotropowymi, 
z uwzględnieniem zadań osób podejmujących interwencje; 
7) Upowszechnianie przykładów dobrych praktyk prawidłowo opracowanych i realizowanych 
programów wychowawczych szkoły i placówki i programu profilaktyki; 
8) Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom i 
wychowawcom; 
9) Doskonalenie umiejętności nauczycieli i specjalistów oraz innych pracowników szkoły i 
placówki w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w szkole i placówce uczniów i 
wychowanków; 
10) Doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców i specjalistów w zakresie pracy z 
uczniami i wychowankami ze specjalnym i potrzebami edukacyjnymi, w tym 
niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym; 
11) Prowadzenie i wspieranie programów i działań profilaktyki selektywnej i wskazującej. 

 

Rodzice: 

1) Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców; 
2) Upowszechnianie programów edukacyjnych i szkoleń rozwijających kompetencje 
wychowawcze rodziców; 
3) Włączanie rodziców w procesy podejmowania decyzji w szkole i placówce oraz w ważne 
wydarzenia i działania na rzecz tworzenia bezpiecznej i przyjaznej szkoły i placówki; 
4) Opracowanie i upowszechnianie zbioru oczekiwań, zasad i reguł, dotyczących 
zachowania w środowisku szkolnym, oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania – we 
współpracy z rodzicami; 
5) Upowszechnianie programów rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne 
rodziców w zakresie przeciwdziałania narkomanii; 
6) Opracowanie i upowszechnianie publikacji i materiałów kierowanych do rodziców na temat 
ryzyka używania narkotyków; 
7) Współpraca z rodzicami przy realizacji programów profilaktyki selektywnej i wskazującej, 
w szczególności dla dzieci i młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych 
demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 

 
Środowisko lokalne: 

1) Tworzenie warunków do uspołeczniania szkoły i placówki i poszerzania współpracy z 
instytucjami i podmiotami, które mogą wspierać działania szkoły i placówki w środowisku 
lokalnym; 
2) Zintensyfikowanie współpracy szkół i placówek z gminą w sprawie realizacji zadań z 
zakresu profilaktyki narkomanii zawartych w Krajowym Programie Przeciwdziałania 
Narkomanii; 
4) Współpraca szkół i placówek z instytucjami i podmiotami, które mogą wspierać działania 
szkoły lub placówki na rzecz przeciwdziałania narkomanii w środowisku lokalnym. 

 
 
 

 
Załącznik nr 4 

Sprawozdanie z realizacji z programu wychowawczo profilaktycznego za rok szkolny 

2017/18 

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie Programu wychowawczo – 

profilaktycznego szkoły, który został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 
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2017/2018 oraz w oparciu o sprawozdania nauczycieli i  wychowawców klas  gimnazjum 

i liceum. 
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 Realizacja działań Efekty zre 

Kształtowanie 

postaw i wartości 

patriotycznych. 

 Lekcje wychowawcze o następującej tematyce: 

o „Wartości, które cenimy w życiu najbardziej”, 

 Nasze miasto i region-wycieczki po Radomiu- 

rozmowy na temat wrażeń uczniów i ich stosunku do 

rodzinnego miasta, 

 „Co znaczy być patriotą?- pogadanka w kontekście 

Święta Niepodległości, 

 „Moje prawa a odpowiedzialność”, 

 „Byłem jak lipy szelest…” - lekcja poświęcona życiu i 

twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 

 Udział w akademiach patriotycznych organizowanych 

w szkole oraz w grze miejskiej. 

 wyjście do Ośrodka Resursa Obywatelska na wykład – 

Zbrodnie niemieckie na ziemi radomskiej. Główne 

kody pamięci. Edukacja historyczna i regionalna 

 wycieczka po Radomiu- śladami powstania 

styczniowego 

 udział klasy w akademii szkolnej z okazji Święta 

Edukacji Narodowej, 

 opieka nad pocztem sztandarowym szkoły 

 warsztaty edukacyjne pt.”IV rozbiór Polski” dla klas 

licealnych i gimnazjalnych z okazji rocznicy agresji 

sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r. 

 realizacja projektu „BohaterON – włącz historię” – 

pocztówka do powstańca warszawskiego 

 przygotowanie inscenizacji dramowej z okazji rocznicy 

wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 

1981 r. 

 zorganizowanie dla uczniów prelekcji we współpracy z 

Resursą Obywatelską połączonej z projekcją filmu pt. 

„Zacheusz” 

 Umiejętność od 

w obecności sy 

w miejscach sz 

z historią Naro 

 
 Umiejętność ku 

w miejscach pu 

walki o niepodl 

międzypokolen 

powstańcami w 

historycznej, ro 

Polski. 

 Poznanie trady 

uczniowie z sz 

kulturową i reli 

 Właściwa posta 

o galowy strój, 

z życiem i twór 

udział w organi 

stanowiskach n 

 uczniowie pozn 

i historię związ 

 uczniowie szcz 

z czerwca 197 
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  udział młodzieży w grze miejskiej zorganizowanej 

przez Instytut Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda 

Pileckiego pt.”Radom’42 – cena oporu” 

 współorganizacja wystawy z IPN pt. „Bić się do 

końca”- upamiętniającą „Żołnierzy Wyklętych” 

 zaangażowanie młodzieży w przebieg gry miejskiej 

zorganizowanej przez liceum dla radomskich 

gimnazjalistów pod hasłem „Radom 

w latach okupacji niemieckiej 1939-1945.” 

 Wycieczka do Warszawy do Muzeum Historii Żydów 

Polskich POLIN 

 Udział w obchodach Dnia Patrona (filmik) oraz 

w innych okolicznościowych akademiach szkolnych, 

również w grze miejskiej, udział 

w akcjach charytatywnych (Paczka dla Bohatera) 

 Udział w wyborach przeprowadzanych na terenie 

szkoły (wybory do PMMR, na opiekuna SU oraz 

wybory do zarządu SU) 

 wycieczka do Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” 

 udział w otwarciu Izby Pamięci księdza Kotlarza 

 udział przedstawicieli klasy w IX Rajdzie Pamięci 

Firlej. 

 Lekcje poświęcone tradycji oręża polskiego jako źródło 

patriotyzmu, 

 Poznanie historii grobu nieznanego żołnierza, 

 Omawianie polskich symboli narodowych: flaga i godło 

w kontekście imprez sportowych, 

 Udział w zawodach sportowych organizowanych 

z okazji świąt narodowych np. Bieg Niepodległości, 

Bieg Konstytucji 3go maja. 

 

Ukształtowanie 

sylwetki 

absolwenta 

reprezentującego 

właściwą postawę 

 Lekcje: „Radzenie sobie z krytyką( w kontekście 

kształtowania właściwych postaw). 

 „Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty? , 

 „Radzenie sobie z krytyką( w kontekście kształtowania 

właściwych postaw). 

 Efektywnie wsp 

więzi międzylu 

indywidualnych 

skutecznie dzia 

norm. 
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patriotyczną, 

moralną, 

dbającego o 

właściwy rozwój 

duchowy. 

 „Życie z pasją - jak żyć ciekawie? , 

 „ Kultura bycia, czyli SAVOIR VIVRE na co dzień”, 

 „Czy autorytety są potrzebne w życiu?, 

 „Każdy inny, wszyscy równi”, 

 „ Czy jestem człowiekiem tolerancyjnym?”, 

 Angażowanie uczniów w Dni Otwarte szkoły oraz w jej 

promocję poza szkołą. 

 Śledzenie Serwisu Krzysia podczas lekcji 

wychowawczych w celu kształtowania poczucia 

wspólnoty oraz przynależności do społeczności VII 

LO. 

 Rozmowy z uczniami i rodzicami na temat właściwego 

zachowania w szkole i poza nią, współpraca z 

pedagogiem i psychologiem, nagradzanie właściwych 

postaw i natychmiastowe reagowanie na zachowania 

wykraczające poza przyjęte normy (rozmowy z 

uczniami i rodzicami, pogadanki i dyskusje podczas 

godzin wychowawczych, wpisywanie uwag 

pozytywnych 

i negatywnych, nagrody i dyplomy na zakończenie 

roku szkolnego). 

 Podkreślanie mocnych stron wychowanków podczas 

spotkań z rodzicami, przygotowanie listów 

gratulacyjnych dla rodziców uczniów pozytywnie 

wyróżniających się na tle klasy 

i całej społeczności szkolnej. 

 czynne prace na rzecz wolontariatu, 

 udział w innych akcjach charytatywnych 

organizowanych na terenie szkoły, 

 udział klasy w Balu Wszystkich Świętych 

 wspólne spotkanie Wigilijne uczniów klas pierwszych, 

 udział w spotkaniu Wielkanocnym z Dyrekcją szkoły 

oraz społecznością VII LO 

 udział klasy w interdyscyplinarnym spotkaniu 

poświęconemu kryzysowi bezdomności. 

 udział przedstawicieli klasy w X Spotkaniach 

 Wiedzą w jaki s 

wykorzystywać 

źródeł oraz jak 

technologiami i 

 Umieją rozpozn 

hierarchizować 

wyborów. 

 Dążą do dobra 

i społecznym, 

własne z dobre 

siebie 

i innych, 
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 z kulturą żydowską Ślad. 

Udział uczniów w uroczystościach szkolnych: 

 Święto Edukacji Narodowej, 

 Bal Wszystkich Świętych, 

 Wigilie klasowe, 

 Jasełka Bożonarodzeniowe, 

 Dzień Patrona, 

 Quiz wiedzy o krajach Unii Europejskiej 

 Spotkania z kulturą żydowska 

 Spotkania polsko – niemieckie 

 Udział w konferencji Naukowej „ Prawo wczoraj – 

prawo dziś 

 Wizyta w Izbie pamięci ks. Kotlarza 

 Udział w szkolnych debatach poświęconych 

profilaktyce uzależnień, 

 wycieczka krajoznawczo – turystyczna – spływ 

kajakowy 

 

Uświadomienie 

szkodliwego 

wpływu tytoniu, 

alkoholu, 

narkotyków, w tym 

dopalaczy i 

sterydów oraz 

napojów 

energetycznych na 

człowieka. 

Prowadzenie lekcji w klasach na temat uzależnień ,używek, 

palenia tytoniu i jego szkodliwości, substancji smolistych 

zawartych w papierosach ,palenie bierne i czynne oraz tlenek 

węgla a także choroby układu oddechowego (płuc), choroby 

naczyń krwionośnych, alkoholizm, marskość wątroby i 

narkotyki – przyczyny i skutki 

Przygotowanie gablot na temat: uzależnień, dopalaczy, 

tolerancji i cyberprzemocy, 

W ramach profilaktyki uzależnień przeprowadzono zajęcia : 

 Mechanizmy uzależnienia, 

 Cyberprzemoc, 

 Cybernauci, 

 Radzę sobie z agresją swoją i innych, 

 Zaakceptuj siebie, czyli o problemach współczesnej 

młodzieży, 

 Tolerancja wobec siebie i innych, 

 Dlaczego młodzież sięga po dopalacze?, 

 Powiedz nie, czyli sztuka odmawiania, 

 Co potem – skutki sięgania po substancje 

 Poprzez przepr 

pojawieniu się 

agresja, nikoty 

 Prowadzone dz 

uczniów na te 

wśród uczniów, 

współżycia w s 

młodych ludzi n 

 osobowości, po 

zainteresowań, w 

szkolnych, 

 w zajęciach po 

 kształtowaniu p 

społeczeństwo 

społecznych, 

 wyposażeniu w 

pozwalające sk 

pokonywaniu tr 
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  uzależniające, 

 Współczesne uzależnienie młodzieży, 

 Wychowanie do wartości, 

 Metody skutecznego uczenia się, 

 Klasy drugie gimnazjum uczestniczyły w projekcie” 

Cybernauci” – kształtowanie bezpiecznych zachowań 

w sieci. 

 W klasach trzecich liceum i gimnazjum 

przeprowadzono zajęcia dotyczące radzenia sobie ze 

stresem. 

 Klasy pierwsze liceum brały udział w warsztatach z 

zakresu profilaktyki uzależnień, prowadzone przez dr 

hab. M. Jędrzejko, 

 W klasach przeprowadzono również pogadanki na 

temat zasad bezpieczeństwa, 

 - dyżury nauczycieli na korytarzach, kontrola toalet. 

 bieżąca obserwacja uczniów podczas lekcji, przerw i 

wycieczek, rozmowy z rodzicami, zgłaszanie 

niepokojących sytuacji, informacje zwrotne od 

nauczycieli, pracowników szkoły (psychologa, 

pedagogów itp.), rozmowy 

z uczniami, omówienie praw i obowiązków, 

podpisanie kontraktów, 

 realizacja programu Tandem. 

 

Podniesienie 

motywacji wśród 

uczniów oraz 

wdrożenie do 

systematycznej 

pracy. 

 Przeprowadzenie testów Gardnera oraz testów 

dotyczących stylów uczenia się, 

 zapoznanie uczniów z wynikami testów, 

 stosowanie zróżnicowanych metod pracy podczas 

zajęć lekcyjnych, 

 wspieranie uczniów w procesie edukacyjnym 

(konsultacje indywidualne, 

 zajęcia dodatkowe, fakultety, 

 ustalanie korzystnych dla uczniów terminów popraw, 

stosowanie różnorodnych form oceniania, 

 warsztaty z pedagogiem, psychologiem szkolnym o 

 Lepsze przysw 

uczniów oraz u 

sposobów uczn 
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  metodach uczenia się i zapamiętywania, 

 serdeczne i empatyczne podejście do wychowanków. 

 precyzowanie jasnych komunikatów skierowanych do 

uczniów, 

 uświadomienie celów uczenia się – wartości 

poszczególnych osiągnięć, 

 sposób prowadzenia zajęć (atrakcyjne metody, 

pomoce dydaktyczne, środki audiowizualne 

i multimedialne); 

 przyjazna atmosfera pracy, atrakcyjność lekcji; 

 dobre oceny; pozytywne uwagi; możliwość rozwijania 

zainteresowań, kompetencje; dobry kontakt z 

nauczycielem, 

 

Wysoka frekwencja 

uczniów na 

zajęciach 

lekcyjnych. 

 Realizacja programu zapobiegania niskiej frekwencji 

uczniów, 

 Realizacja programu Tandem. 

 Poprawa frekw 

nieuzasadniony 

przez rodziców 

w nauce. Pod 

 Wzrost wiedzy 

konsekwencji o 

 Osiągnięcie 

pozytywnych w 

 Zniwelowanie n 

Podniesienie 

poziomu motywacji 

wewnętrznej w 

procesie 

edukacyjnym 

wśród uczniów 

oraz wdrożenie do 

systematycznej 

pracy własnej. 

 wspieranie uczniów w procesie edukacji 

 umożliwienie poprawy ocen na wyższe, dodatkowe 

terminy popraw 

 różne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności celem 

zachęcenia do nauki 

 zorganizowanie fakultetów z historii dla maturzystów 

 przeprowadzenie testów Gardnera oraz testów 

dotyczących stylów uczenia się, 

 zapoznanie uczniów z wynikami testów, 

 stosowanie zróżnicowanych metod pracy podczas 

 Lepsze przysw 

uczniów oraz u 

sposobów uczn 
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 zajęć lekcyjnych, 

 wspieranie uczniów w procesie edukacyjnym 

(konsultacje indywidualne, zajęcia dodatkowe, 

fakultety, 

 ustalanie korzystnych dla uczniów terminów popraw, 

stosowanie różnorodnych form oceniania, 

 warsztaty z pedagogiem szkolnym o metodach 

uczenia się i zapamiętywania, 

 serdeczne i empatyczne podejście do uczniów. 

 

Kształtowanie 

relacji 

interpersonalnych 

opartych na 

zaufaniu, 

zaangażowaniu, 

wzajemnym 

szacunku, 

uczciwości, 

szczerości. 

 Rozmowy z uczniami i rodzicami na temat właściwego 

zachowania w szkole i poza nią, współpraca z 

pedagogiem i psychologiem, 

 nagradzanie właściwych postaw i natychmiastowe 

reagowanie na zachowania wykraczające poza 

przyjęte normy (rozmowy 

z uczniami i rodzicami, 

 pogadanki i dyskusje podczas godzin 

wychowawczych, wpisywanie uwag pozytywnych  

i negatywnych, nagrody i dyplomy na zakończenie 

roku szkolnego). 

 Podkreślanie mocnych stron wychowanków podczas 

spotkań z rodzicami, 

 przygotowanie listów gratulacyjnych dla rodziców 

uczniów pozytywnie wyróżniających się na tle klasy i 

całej społeczności szkolnej. 

 Udział przedstawicieli klasy w debacie szkolnej 

„Agresja w szkole i poza nią – jak się przed tym 

bronić?”. 

 Przygotowanie wyjazdu integracyjnego dla klas 

pierwszych, 

 wspólne spotkanie wigilijne wszystkich uczniów klas 

pierwszych na korytarzu na parterze, 

 organizowanie uroczystości klasowych (Dzień 

Chłopaka, Dzień Kobiet), 

 wyjazdy na wycieczki klasowe (jednodniowa 

i tygodniowa) 

 Poprawa sam 

z   prawidłowy 

z innymi  cz 

obniżenie   p 

poprawnych   r 

uczniów. 
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Ponadto wychowawcy klas w każdej klasie na początku roku szkolnego przeprowadzili 

diagnozę sytuacji wychowawczej. 

 
Dokonali ją poprzez : 

- rozmowy z rodzicami i uczniami, obserwację w trakcie zajęć, przerw, uroczystości 

szkolnych, imprez klasowych, wyjść i wycieczek; 

- omówienie z nauczycielami uczącymi informacji zawartych w orzeczeniach, ipetach i 

opiniach wydanych przez PPP jako wskazówki do pracy z uczniami; 

- odbyły się rozmowy i wzajemna wymiana informacji do pracy między nauczycielami 

uczącymi, a wychowawcą, pedagogami i psychologiem. 

 
Na podstawie zebranych informacji uczniowie z problemami w nauce zostali zakwalifikowani 

do       zajęć       wyrównawczych.        Natomiast        uczniowie        posiadający        opinię 

z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej objęci byli zajęciami korekcyjno - 

kompensacyjnymi. 

 
W ramach integracji zespołu klasowego wychowawcy klas zorganizowali: ogniska 

integracyjne, wyjścia do pizzerii, wycieczki, wyjścia do kina. 

W roku szkolnym 2017/2018 były prowadzone działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

uczniów w szkole: 

 pełnienie przez nauczycieli aktywnych dyżurów podczas przerw, 

 podpisywanie z uczniami kontraktów klasowych, 

 informowanie rodziców o problemach wychowawczych z dziećmi, 

 pogadanki dotyczące bezpieczeństwa w szkole i poza nią, a także w drodze do 

szkoły, 

 omawianie i podpisywanie regulaminów wycieczek klasowych, 

 udział uczniów w próbnym alarmie przeciwpożarowym, 

 reagowanie na najmniejsze przejawy nieodpowiedniego zachowania uczniów, 

 organizowanie zajęć profilaktycznych ze specjalistami, 

 apele porządkowe, 

 rozmowy  wychowawcze  dyrektora i wicedyrektora, psychologa oraz pedagogów z 

uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, 

 rozwiązywanie na bieżąco konfliktów rówieśniczych, uczenie radzenia sobie ze 

stresem, 
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 objęcie szczególnym nadzorem we wrześniu i październiku uczniów sprawiających 

kłopoty wychowawcze, 

 rozmowy z rodzicami – indywidualne i pogadanki w czasie zebrań. 

Działania profilaktyczno wychowawcze podejmowane we współpracy 

z psychologiem i pedagogami szkolnymi: 

 konsultacje wychowawców klas dotyczące uczniów, rodziców, zaistniałych problemów 

szkolnych, 

 rozpoznanie środowisk uczniowskich, w tym stanu materialnego dzieci w celu 

organizacji odpowiednich form pomocy, 

 poinformowanie rodziców o zasadach ubiegania się o pomoc socjalną, 

 wymiana informacji na temat uczniów sprawiających trudności wychowawcze, 

wykluczonych, izolujących się - pomoc wychowawcom 

w pracy z dziećmi, 

 rozmowy wychowawców z rodzicami uczniów w obecności pedagoga, psychologa 

szkolnego, 

 organizacja pomocy socjalnej: dożywianie uczniów, stypendia, 

 wymiana  informacji  wychowawców klas z pedagogiem na temat dokumentacji 

dostarczanej przez rodziców, pomoc specjalisty w ich analizie, 

 prowadzenie pogadanek wśród uczniów na temat zachowania, postaw koleżeńskich, 

pomoc w łagodzeniu konfliktów, 

 organizacja warsztatów prowadzonych przez specjalistów, w tym z Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3, współpraca z poradnią w zakresie kierowania 

dzieci na badania, 

 kontakt pedagoga i wychowawców z kuratorami sądowymi i asystentami rodzinnymi 

sprawującymi opiekę nad uczniami. 

Działania wychowawcze podjęte we współpracy z samorządem uczniowskim, 

 Do działań tych należą: 

 wybór reprezentantów klas do samorządu uczniowskiego, wybór przewodniczącego 

oraz opiekuna, 

 włączenie się klas w zbiórki na cele charytatywne, 

 promowanie i wsparcie akcji „Szlachetna paczka” 

 Organizacja debaty” Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić” 

 Dzień Patrona (pomoc przy organizacji akademii, przeprowadzenie głosowania na 

„osobowość VII LO”) 

 gra terenowa „Na planszy miasta - międzyszkolna gra miejska” (obsługa gości z 

gimnazjów na stołówce szkolnej, dyżur w szatni, oprowadzanie gimnazjalistów po 

budynku szkolnym) 
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 dni otwarte (oprowadzanie gimnazjalistów po budynku szkolnym, zorganizowanie 

Dnia Zieleni) 

 debata "Jak przeciwdziałać przemocy i agresji w szkole i poza nią" z udziałem pani 

Anny Małaśnickiej z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu 

 Dzień Talentów 

 pożegnanie maturzystów (wsparcie przy organizacji uroczystości) – 

 
 

Podsumowanie sprawozdania 

Analiza sprawozdań przedłożonych przez wychowawców i nauczycieli pozwala 

stwierdzić, iż realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego 

przebiega prawidłowo. Rozwijane są wszystkie sfery osobowości uczniów. Każde dziecko 

ma szansę na osiągnięcie szeroko rozumianego sukcesu adekwatnego do jego 

możliwości. Nauczyciele kkształtują samodzielne myślenie uczniów, wzajemne zaufanie, 

uczą otwartości na drugiego człowieka, wskazują jak radzić sobie z trudnościami, 

wprowadzają normy sprzyjające postawom etycznym, zdrowemu stylowi życia bez 

substancji psychoaktywnych. Ponadto  przedstawiają  uczniom  sposoby  radzenia  sobie  

w sytuacjach kryzysowych, dostarczają wiedzy o dobrym i zdrowym życiu, dają osobiste 

wsparcie. 

Analiza przeprowadzonej ankiety wśród nauczycieli wykazała: 

Rozdano 27 druków ankiet, 24 osoby wypełniły ankiety, 3 osoby ankiet nie oddały. 

Należy przypomnieć, że Program Wychowawczo – Profilaktyczny jesteśmy zobowiązani 

realizować wszyscy. 3 osoby, które wykazały brak zaangażowania to stanowi 11%. 

Celem    badania    było    określenie    poziomu    skuteczności    działań    wychowawczych  

i profilaktycznych podejmowanych w szkole. Poziom skuteczności wskaże nam kierunek 

zmian, które pozwolą zwiększyć efektywność podejmowanych przez nas działań. 

1. W Programie Wychowawczo – Profilaktycznym, w obszarze wychowanie, 

skuteczność działań podejmowanych na terenie szkoły podczas realizacji 

poniższych celów głównych, 

oceniam na poziomie (podkreśl wybraną odpowiedź): 

a) Podniesienie poziomu motywacji wewnętrznej w procesie edukacyjnym 

wśród uczniów oraz wdrożenie do systematycznej pracy własnej: 

 25% - brak 

 50% - 9 osób, co stanowi 38% 

 75% - 14 osób, co stanowi 58% 

 100% - 1 osoba, co stanowi 4% 

Wnioski: 62% ankietowanych nauczycieli oceniło skuteczność podejmowanych przez siebie 

działań na od 75% do 100%. Tym samym zbliżyliśmy się do postawionego celu czyli 



101 
 

podniesienia poziomu motywacji wewnętrznej w procesie edukacyjnym wśród uczniów oraz 

wdrożenie do systematycznej pracy własnej. 

Rekomendacje: 

 Ponieważ ponad 1/3 nauczycieli oceniła skuteczność swoich działań w tym obszarze 

na    50%     ,     a     z     obserwacji     i     rozmów    z     nauczycielami,     rodzicami 

i samymi uczniami wynika, że w dalszym ciągu poziom motywacji wewnętrznej 

naszych uczniów jest niezadawalający, co objawia się w braku systematyczności, 

mniejszym niż oczekiwane zaangażowaniu w naukę oraz wszelkie działania 

podejmowane na terenie szkoły, należy kontynuować działania zawarte w programie. 

 
b) Kształtowanie relacji interpersonalnych opartych na zaufaniu, 

zaangażowaniu, wzajemnym szacunku, uczciwości, szczerości: 

 25% - 1 osoba, co stanowi 4% 

 50% - 4 osoby, co stanowi 17% 

 75% - 16 osób, co stanowi 67% 

 100% - 3 osoby, co stanowi 12% 

 

Wnioski: 79% ankietowanych nauczycieli oceniło skuteczność podejmowanych przez siebie 

działań na od 75% do 100%. Tym samym zbliżyliśmy się do postawionego celu czyli 

kształtowania relacji interpersonalnych opartych na zaufaniu, zaangażowaniu, wzajemnym 

szacunku, uczciwości, szczerości 

Rekomendacje: 

 Ponieważ ponad 1/5 nauczycieli oceniła skuteczność swoich działań w tym obszarze 

na 50% lub mniej, a relacje interpersonalne oparte na zaufaniu, zaangażowaniu, 

wzajemnym szacunku, uczciwości, szczerości są podstawowym elementem 

tworzącym więzi w organizacji oraz mają wpływ na efektywność działań , należy 

kontynuować działania zawarte w tym programie. 

 
c) Kształtowanie postaw i wartości patriotycznych: 

 25% - 1 osoba, co stanowi 4% 

 50% - 1 osoba, co stanowi 4% 

 75% - 14 osób, co stanowi 58% 

 100% - 8 osób, co stanowi 33% 

Wnioski: Ponad 80% ankietowanych nauczycieli oceniło skuteczność podejmowanych przez 

siebie działań na od 75% do 100%. Tym samym zbliżyliśmy się do postawionego celu czyli 

kształtowania postaw i wartości patriotycznych. 
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Rekomendacje: 

 Ze względu na fakt, że w roku szkolnym 2018/2019 kształtowanie postaw 

patriotycznych oraz wychowanie do wartości jest jednym z kierunków polityki 

oświatowej państwa, należy kontynuować działania zawarte w tym programie. 

 
 
 

 
W obszarze wychowanie proponuję zmiany: 

 Nacisk na kulturę żywego słowa 

 Wdrażanie do ponoszenia odpowiedzialności za swoje decyzje 

 Większe zaangażowanie młodzieży 

 Systematyczna praca własna ucznia 

 

1. W Programie Wychowawczo – Profilaktycznym, w obszarze profilaktyka, 

skuteczność działań podejmowanych na terenie szkoły podczas realizacji 

poniższych celów głównych, 

oceniam na poziomie (podkreśl wybraną odpowiedź): 

a) Uświadomienie szkodliwego wpływu papierosów, narkotyków, w tym 

dopalaczy, sterydów, alkoholu na organizm człowieka celem ukształtowania 

osoby wolnej od uzależnień: 

 25% - brak 

 50% - 5 osób, co stanowi 21% 

 75% - 14 osób, co stanowi 58% 

 100% - 5 osób, co stanowi 21% 

Wnioski: 79% ankietowanych nauczycieli oceniło skuteczność podejmowanych przez siebie 

działań na od 75% do 100%. Tym samym zbliżyliśmy się do postawionego celu czyli 

uświadomienia szkodliwego wpływu papierosów, narkotyków, w tym dopalaczy, sterydów, 

alkoholu na organizm człowieka celem ukształtowania osoby wolnej od uzależnień. 

Rekomendacje: 

 Ponieważ około 1/5 nauczycieli oceniła skuteczność swoich działań w tym obszarze 

na 50%, a z naszych obserwacji wynika, że problemem jest palenie tytoniu i e- 

papierosów wśród uczniów, wśród gimnazjalistów pojawiły się jednostkowe przypadki 

zażywania, należy kontynuować działania zawarte 

w tym programie. 



103 
 

 Ankietowani wskazują na potrzebę uwzględnienia w klasach gimnazjalnych oraz 

pierwszych     liceum      tematów      z      zakresu      wczesnego      macierzyństwa, 

a   także   sugerują,    by   uwzględnić   tematy   dotyczące    zdrowego   odżywiania   

i zaburzeń odżywiania, uzależnienia od Internetu/komputera. 

 
W obszarze profilaktyka proponuję zmiany: 

 Warsztaty profilaktyczne i debaty tematyczne 

 Warsztaty edukacyjno – informacyjne 

 Kontynuacja udziału w projektach we współpracy z SANEPID –em 

 Spotkania ze specjalistami z profilaktyki uzależnień 

 Lekcje wychowawcze profilaktyki uzależnień pedagog/psycholog 

 Spotkania z ludźmi, którym udało się wyjść z uzależnienia 

 Uzależnienie od Internetu 

 Przedwczesne macierzyństwo 

 Zdrowe odżywianie, zaburzenia odżywiania 
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