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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 2017r.  

poz. 1189). 

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

poz. 1943 ze zm.). 

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

 Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  

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

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U.  

z 2017 r. poz. 783). 

 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 2018 r. 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 2020/2021 
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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. Program Wychowawczo - Profilaktyczny zakłada 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   

m. innymi: ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego, ankiety na temat    

bezpieczeństwa w szkole, bezpieczeństwa młodzieży w obszarze odpowiedzialnego    

korzystania z zasobów sieci, w tym z portali „social media”, wspomaganie uczniów, 

by stali się autorami procesu swojego uczenia się – uczeń jest świadomy tego,  

jak najbardziej efektywnie się uczy i jest odpowiedzialny za swój proces uczenia się. 

 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,  

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Straż Miejska itp.), 

 priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

 priorytety Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

 diagnozę czynników chroniących i czynników ryzyka. 
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 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                     

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. 

4. Kształtowanie kompetencji kluczowych. 

5. Respektowanie norm społecznych. 

 

W ramach profilaktyki celem ogólnym jest : 

 

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

sterydów, alkoholu na organizm człowieka, celem kształtowania osoby wolnej  

od uzależnień. 

2. Podnoszenie bezpieczeństwa uczniów w środowisku szkolnym oraz  

w cyberprzestrzeni.  

3. Wzmacnianie norm redukujących ryzyko eksperymentowania z substancjami 

psychoaktywnymi. 

4. Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji oraz ich rozumienia. 
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5. Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów i rozwijanie pozytywnego systemu 

wartości w klasie. 

 

 

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

Cel ogólny: 

I. Kształtowanie relacji interpersonalnych opartych na zaufaniu, zaangażowaniu, 

wzajemnym szacunku, uczciwości  i szczerości. 

Cel szczegółowy: 

1. Wykształcenie u uczniów postaw warunkujących odpowiednie funkcjonowanie    

w klasie, rodzinie i społeczności lokalnej. 

Działanie: 

 kształtowanie 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, 

 kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie i przestrzegania norm  

społecznych, 

 uświadomienie roli zdrowego współzawodnictwa i współpracy w zespole, 

 kształtowanie 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. 
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Strategie: 

 informacyjna, 

 edukacyjna. 

Osoby odpowiedzialne za realizację: 

 wychowawca,  

 nauczyciele przedmiotów, 

 pedagog/psycholog szkolny, 

 opiekunowie wolontariatu, 

 nauczyciel biblioteki, 

 dyrekcja szkoły. 

Termin realizacji: 

IX – VI 2020/2021 

Cel szczegółowy: 

2. Ukształcenie młodego człowieka dojrzałego emocjonalnie, wrażliwego, panującego 

nad swoimi emocjami w różnych sytuacjach życiowych. 

Działanie: 

 kształtowanie 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, 

 kształtowanie wrażliwości uczuciowej oraz umiejętności oddzielania sądów i ocen od 

emocji, 

 udoskonalenie umiejętności obiektywnego oceniania siebie i innych, 

 kształtowanie 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 
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Adresaci: 

 wszystkie klasy 

Strategie: 

 edukacyjna 

Osoby odpowiedzialne za realizację: 

 wychowawca, 

 nauczyciele przedmiotów,  

 pedagog /psycholog, 

 nauczyciel biblioteki, 

 dyrekcja szkoły. 

Termin realizacji: 

IX – VI 2020/2021 

Cel ogólny: 

II. Kształtowanie postaw i wartości  patriotycznych. 

Cel szczegółowy: 

1. Kształtowanie sylwetki absolwenta reprezentującego właściwą postawę patriotyczną, 

moralną, dbającego  o właściwy rozwój duchowy. 

Działanie: 

 kształtowanie 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. 

 wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. 

 rozwinięcie u uczniów świadomości istnienia potrzeby wspólnego działania na rzecz 

innych osób. 

 dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników, 

które wpływają na zachowanie. 

Sposób realizacji: 

 lekcje historii, WOS, 

 akademie / imprezy  szkolne: 01.09.20r. Inauguracja roku szkolnego -  Wspomnienie 

rocznicy wybuchu II wojny światowej.  

 Dzień integracji społeczności szkolnej,  

 Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

 Bal Wszystkich Świętych.  

 Akademia z okazji 102. rocznicy Odzyskania Niepodległości.  
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 Wspomnienie rocznicy wojny polsko – bolszewickiej i bitwy warszawskiej.  

 Dzień patrona szkoły. Dni Otwarte szkoły. Gra miejska. 

 Wspomnienie Dnia Flagi, święta Konstytucji 3 Maja.   

 Wspomnienie 45.rocznicy protestów robotniczych z 1976 r.  

 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 2020/2021 

Cel ogólny: 

III. Kształcenie umiejętności budowania własnego systemu wartości. System wartości 

oparty o więzi rodzinne, poczucie wspólnoty lokalnej i system wartości 

uniwersalnych (trzy triady wartości: Starożytnej Grecji – prawda, dobro, piękno; 

Rewolucji Francuskiej – wolność, równość i braterstwo; Chrześcijaństwa – wiara, 

nadzieja  i miłość ) 
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Cel szczegółowy: 

1. Przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów  

i doskonalenia siebie. Zapewnienie wszechstronnego, wielokierunkowego rozwoju 

w przyjaznym i bezpiecznym środowisku. 

2. Kształtowanie wzorców zachowań, zasad współżycia między ludźmi, 

odpowiedzialnego traktowania obowiązków - tolerancja, szacunek dla innych, 

systematyczna praca zmierzającą do polepszenia więzi uczniów z rodzicami. 

Działanie: 

 uświadomienie uczniom, iż każdy człowiek zasługuje na szacunek,  

 kształtowanie postaw życzliwości i dobroci wobec każdego człowieka,  

 poznanie umiejętności potrzebnych w kontaktach z innymi ludźmi,  

 kształtowanie postaw patriotycznych, przywiązanie do tradycji i kultury lokalnej, 

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, 

 nauczyciele. 

Strategie: 

 edukacyjna, 

 informacyjna, 

 alternatywna, 

 interwencyjna.  

 

 



11 
 

Osoby odpowiedzialne za realizację: 

 wychowawca,  

 nauczyciele przedmiotów, 

 pedagog/psycholog, 

 specjaliści, 

 pielęgniarka, 

 nauczyciel biblioteki, 

 dyrekcja szkoły. 

 Termin realizacji: 

IX – VI 2020/2021 

Cel ogólny: IV Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie 

bezpiecznych zachowań 

Cel szczegółowy: 

1. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, 

komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia  

w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, 

respektowanie norm społecznych. 

Działanie:  

 podniesienie poziomu znajomości i przestrzegania zasad dobrego zachowania i kultury 

osobistej, 

 rozwijanie samorządności uczniów. 

 uczenie zasad demokracji. 

 rozwijanie tolerancji wobec innych.  

 kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych, starszych  

i odmiennych kulturowo. 

 poznanie i respektowanie praw i obowiązków ucznia. 

 rozwijanie zainteresowań uczniów, rozbudzanie pasji. 

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  
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Sfera rozwoju ucznia: 

 fizyczna, 

 społeczna. 

Adresaci: 

 wszystkie klasy, 

 rodzice, 

 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 2020/2021 

Cel ogólny: 

V. 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,  
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 kształtowanie 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. 

 upowszechnianie programów edukacyjnych i działań alternatywnych do zachowań 

ryzykownych, rozwijających umiejętności psychologiczne i społeczne uczniów  

i wychowanków, promowanie wolontariatu;  

 angażowanie uczniów w procesy podejmowania decyzji w szkole, aktywizacja 

samorządu szkolnego i innych form działalności uczniowskiej; 

 upowszechnianie programów edukacyjnych i szkoleń rozwijających kompetencje 

wychowawcze rodziców;  

 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;  

 opracowanie i upowszechnianie publikacji i materiałów kierowanych do rodziców  

na temat ryzyka używania narkotyków;  

 

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, 
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 rodzice, 

 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 2020/2021 

Cel ogólny: 

VI. 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 

 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. 
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Sposób realizacji:  

 lekcje przedmiotowe, 

 zajęcia z wychowawcą, 

 rozmowy indywidualne, 

 rozmowy z rodzicami, 

 podpisywanie kontraktów, 

 współpraca z Sądem Rodzinnym i Nieletnich 

 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 2020/2021 

Cel szczegółowy: 

2. Wysoka motywacja wewnętrzna młodzieży do nauki. 

Działanie: 

 Podejmowanie działań których celem jest przygotowanie młodzieży do przyjęcia 

odpowiedzialności: „Odpowiedzialność – zarządzam życiem w taki sposób,  

by  stanowiło ono wartość” 

 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, 
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 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:  

 wdrażanie wypracowanego w szkole modelu dobrej lekcji,  

 próbna matura,  

 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. 
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 Termin realizacji: 

IX – VI 2020/2021 

Rozdział VI – Harmonogram uroczystości szkolnych 

 Inauguracja roku szkolnego, 

 Dzień Edukacji narodowej  

 uroczystości szkolne z okazji 102 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 z zakresu: Działania 

szkoły w zakresie wychowania do wartości przez kształtowanie postaw patriotycznych  

i obywatelskich  należy przeprowadzić w II semestrze roku szkolnego 2020/21. 

Narzędzia ewaluacji: 

 ankiety dla uczniów, rodziców, nauczycieli, 

 wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami, 

 obserwacje, 

 analiza dokumentów. 
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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, 

 sprawozdań wychowawców, pedagogów, psychologa, pielęgniarki przedstawianych  

na zebraniach Rady Pedagogicznej, 

 analiz wyników badania ankietowego. 

 

    Analiza ankiety dla uczniów „ Bezpieczeństwo w szkole”  

 

W dniach 26 – 27.11.2019 roku zostało przeprowadzone badanie ankietowe dotyczące 

poczucia bezpieczeństwa  wśród uczniów klas pierwszych 1a,1b,1f,1g w VII Liceum 

Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu. W  badaniach wzięło 

udział 97 uczniów. 

Pytanie 1. Czy wiesz jakie zasady i normy zachowania obowiązują na terenie szkoły? 

□ Tak – 90 ( 94%) 

□ Nie – 6  (6%) 

 

 

Prawie wszyscy uczniowie,  znają zasady i normy  zachowania obowiązujące na terenie 

szkoły. 6% ankietowanych  uczniów podaje, że tych zasad nie zna. 
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WNIOSEK 1 

Stale przypominać uczniom obowiązujące na terenie szkoły normy i zasady celem ich 

utrwalenia. 

Pytanie 2. Czy nauczyciele reagują na niepożądane zachowania uczniów lub sytuacje, 

które są niezgodne ze Statutem 

 Zawsze – 33 ( 34%) 

 Często – 47 (48%) 

 Czasami – 12 (12%) 

 Rzadko – 3 (3%) 

 Nie reagują – 2 (2%) 

 

zawsze; 34%

często; 48%

czasami; 12%
rzadko; 3% nie reagują; 

2%

 

Uczniowie, którzy są bezpośrednimi obserwatorami naszych reakcji twierdzą, że zawsze 

reaguje tylko 34% nauczycieli, często 48%. Rzadko lub nigdy nie reaguje 5% nauczycieli. 

WNIOSEK 2 

Nauczyciel ma obowiązek zawsze reagować na niepożądane zachowania uczniów lub 

sytuacje, które nie są zgodne ze Statutem szkoły. Nasze reakcje mają być spójne  

i konsekwentnie.  

Pytanie 3 

W mojej opinii szkoła jest: 

 Bardzo bezpieczna – 22 (23%) 

 Bezpieczna – 52 (54%) 

 Nie mam zdania – 18 (19%) 

 Czasami się czuje w niej bezpiecznie – 3 (3%) 

 Nie jest bezpieczna – 2 (2%) 
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34%
48%

12%
3% 2%

zawsze często czasami rzadko nie reagują

 

 

82% uczniów ocenia szkołę jako bardzo bezpieczną lub bezpieczną. 5% uczniów uważa,  

że szkoła  nie jest bezpieczna. Natomiast,  aż 20% badanych nie ma na ten temat zdania.  

WNIOSEK 3 

Podjąć zdecydowane kroki, które spowodują poprawę bezpieczeństwa wśród uczniów. 

Należy wskazać  propozycje rozwiązań i systematycznie wprowadzać je w życie. 

Pytanie 4 

Na terenie szkoły doszło do kradzieży rzeczy (pieniędzy, rzeczy osobistych, ubrań, książek) 

 Nigdy – 84 (88%) 

 Raz – 5 (5%) 

 Kilka razy – 5 (5%) 

 Zdarza się to nagminnie1 (1%) 

 

 
 

88% uczniów  wskazało, że na terenie szkoły nie dochodzi do kradzieży, jednak pojawiają się 

informacje, że sporadyczne przypadki miały miejsce 5%.  

WNIOSEK 4 

Stale przypominać uczniom o zakazie przynoszenia wartościowych rzeczy, 

pozostawiania swoich rzeczy w szafkach 

Pytanie 5 

Na terenie szkoły we wrześniu/październiku doświadczyłem przemocy fizycznej: 

 Nigdy – 86 (91%) 

 Raz – 3 (3%) 
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 Kilka razy – 3 (3%) 

 Dzieje się to nagminnie – 2 (2%) 

 

0%

50%

100%

nigdy raz kilka razy dzieje się to nagminnie

 

91% uczniów twierdzi, że na terenie szkoły nie doświadcza przemocy fizycznej, jednak 8% 

uczniów wskazało, że taka sytuacja miała miejsce co najmniej raz lub kilka razy.  

WNIOSEK 5 

Należy zmotywować dyżurujących nauczycieli, aby  bacznie obserwowali zachowania 

uczniów. Natychmiast reagować na jakiekolwiek przejawy zachowań agresywnych.  

Pytanie 6 

Na terenie szkoły we wrześniu/październiku  doświadczyłem przemocy psychicznej: 

 Nigdy – 67 (69%) 

 Raz – 11 ( 11%) 

 Kilka razy – 9 (9%) 

 Dzieje się to nagminnie – 10 (10%) 

Zdecydowanie większa część uczniów twierdzi, że na terenie szkoły nie doświadczyło 

przemocy psychicznej. Jednak 20% uczniów wskazuje, że przynajmniej raz takiej formy 

przemocy doświadczyła lub kilka razy. Natomiast aż 10% respondentów podaję, iż nagminnie 

doświadcza przemocy psychicznej na terenie szkoły. 

WNIOSEK 6 

Poinformować uczniów o  konsekwencjach stosowania jakichkolwiek form przemocy 

lub dyskryminacji. 

Pytanie 7 

Do szkoły bez problemu mogą się dostać osoby obce: 

 Nie mogą  - 48 (49%) 

 Czasami – 25 (26%) 

 Rzadko – 19 (20%) 

 Bez problemu – 5 (5%) 
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Około 50% uczniów  twierdzi, że na teren szkoły nie mogą się dostać osoby trzecie, jednak 

pozostała część badanych uważa, że takie sytuacje mają miejsce.  

WNIOSEK 7 

Brak pomysłu 

Pytanie 8 

Na terenie szkoły używa się wulgaryzmów: 

Nie używa się – 14 (15%) 

Bardzo rzadko – 20 ( 22%) 

Czasami – 33 (35%) 

Często – 11 (13%) 

Bardzo często – 18 (20%) 

 

Poważnym problemem jest wulgaryzacja słownictwa. Ponad połowa uczniów twierdzi,  

że na terenie szkoły często lub bardzo często używane są wulgaryzmy. Tylko 15% uczniów 

wskazuje, że w szkole,  nie używa się wulgarnego słownictwa. 

WNIOSEK 8  

Należy podjąć zdecydowanie działania zmierzające do wyeliminowania tego typu 

zachowań.   

Pytanie 9 

Jakie działania należy podjąć, by w szkole było bezpieczniej: 

Monitoring w toaletach (nie w kabinach) – 5 (7%) 

Więcej kamer w szkole – 8 (10%) 

Więcej dyżurujących nauczycieli – 19 (21%) 

Zamykane boksy klas w szatni – 26 (28%) 
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Inne – 38 (40%): 

 zmiana dyrektora,  

 zamykane boksy klas w szatni,  
 więcej kamer w szkole,  

 monitoring w toaletach (nie w kabinach),  

 więcej dyżurujących nauczycieli,  

 aby niektórzy nauczyciele tak nas nie stresowali, 

W celu poprawy bezpieczeństwa uczniów w szkole respondenci wskazywali różne 

rozwiązania. 21% uczniów wskazuje na potrzebę zwiększenia liczby nauczycieli 

dyżurujących. 10% ankietowanych  widzi potrzebę zwiększenia liczby kamer na terenie 

szkoły. 

 

 

RAPORT  

Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

przeprowadzonej w  VII Liceum Ogólnokształcącym  

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

w Radomiu 

 

Działania szkoły w zakresie wychowania do wartości przez kształtowanie postaw 

patriotycznych i obywatelskich w roku szkolnym 2019/2020 
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WSTĘP 

Przystępując do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej w VII Liceum Ogólnokształcącym 

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w obszarze  działania szkoły w zakresie wychowania 

do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w roku 

szkolnym 2019/2020, w dniu 27 marca 2020 roku złożono projekt ewaluacji oraz narzędzia 

badawcze. Wstępnie planowana była na 3 marca 2020 roku - projekt, a raport na 15 marca 

2020 roku. Procedurę badawczą zaplanowano na 29 marca 2020 roku, jednak została ona 

zainicjowana z opóźnieniem, tj. 22 kwietnia 2020 roku. Wstępnie planowana była na 3 marca 

2020 roku - projekt, a raport na 15 marca 2020 roku. Przyczyny opóźnienia leżały po stronie 

prowadzących ewaluację, ale także miała na nie wpływ sytuacja w szkole tuż po feriach oraz 

zmiany obszarów ewaluacji (wstępnie miała to być profilaktyka, następnie pomoc 

psychologiczno - pedagogiczna, ostatecznie ustalono, że będą to wartości).Śledząc w trakcie 

prowadzenia badań napływające wyniki (mała liczba wypełnionych ankiet),prowadzący 

ewaluację zauważyli, że ankiety we wszystkich grupach badawczych nie są anonimowe. 

Zwracali na to uwagę ankietowani uczniowie i nauczyciele. W związku z powyższym 

zwrócili się do osoby zajmującej się stroną techniczną o zmianę ustawień w aplikacji Forms. 

Fakt ten zadecydował o wydłużeniu procedury badawczej do dnia 22 maja 2020 roku. 

Wstępny raport z badania przedstawiono Dyrektorowi szkoły 26 maja 2020 roku.  

Zaplanowano przebadanie online grupy 76 rodziców, 189 uczniów oraz 40 nauczycieli. 

Ostatecznie uzyskano odpowiedzi od  22 nauczycieli, 66 uczniów oraz 6 rodziców. 

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.).  

 

Cele badania: 

Celem badania było sprawdzenie, czy w szkole są prowadzone działania wychowawcze 

sprzyjające kształtowaniu i uzyskaniu pożądanych postaw oraz wychowania do wartości. 

Istotnym było ustalenie, czy działania wychowawcze podejmowane w szkole są planowane   

i modyfikowane zgodnie z potrzebami i przy współudziale uczniów oraz ich rodziców,  

a także zebranie wszechstronnych informacji dotyczących postaw uczniów oraz procesów 

edukacyjnych, które je kształtują. 

Określenie kryteriów ewaluacji: 

 różnorodność prowadzonych działań (na terenie szkoły stosowane są różnorodne 

sposoby promowania i upowszechniania postaw patriotycznych) –51%, 

 powszechne zaangażowanie uczniów (90% uczniów angażuje się w prowadzone 

działania), 

 skuteczność (szkoła osiągają zaplanowane cele) – 75%, 

 efektywność (uczniowie znają i stosują wartości ustalone przez szkołę) – 75%, 

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
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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 trafność (zaangażowanie uczniów w realizację samodzielnie wyznaczonych postaw) – 

75%. 

 

Pytania badawcze: 

1. Czy w szkole uzgodniono wartości i ogólne działania wychowawcze? 

2. Jaka grupa nauczycieli, uczniów i rodziców zna wartości ustalone przez szkołę? 

3. Czy działania uzgodnione w programie wychowawczo – profilaktycznym  

są realizowane zgodnie z założeniami? 

 

Źródła danych: 

 analiza ankiet dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Narzędzia badawcze:  

 ankieta dla nauczycieli, 

 ankieta dla uczniów, 

 ankieta dla rodziców. 

 

Grupa badawcza: 

 uczniowie – 66 osób na 189 uprawnionych, 

 nauczyciele – 22 osoby na 40 uprawnionych, 

 rodzice – 6 osób na 76 uprawnionych. 

 

 

ZESTAWIENIE WYNIKÓW UZYSKANYCH W BADANIU 

I. OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIETY DLA RODZICÓW 

W wyniku przeprowadzonego on-line badania ankietowego uzyskano następujące 

odpowiedzi na poszczególne pytania: 

PYTANIE 1 : Co w naszej szkole jest najistotniejsze, na co kładzie się największy    

nacisk, jakie wartości są najważniejsze dla Państwa jako rodziców, dla uczniów   

i nauczycieli? Proszę wymienić trzy wartości. 

 

Rodzice udzielili następujących odpowiedzi: 

 systematyczna praca – 2, 

 frekwencja – 1, 

 ochrona przed uzależnieniami – 1, 

 nauka – 2, 

 systematyczne uczęszczanie na lekcje – 2, 

 zmiana obuwia – 1, 

 dbanie o ucznia – 1, 

 dobry kontakt nauczyciela z rodzicem – 1, 

 wiedza – 1, 

 bezpieczeństwo – 1, 

 wychowanie – 1, 
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 integracja – 1. 

 

WNIOSKI: 

 2 osoby wskazały oczekiwaną odpowiedź – systematyczność. 

Liczba osób, które w tej grupie badanych udzieliła odpowiedzi nie pozwalana dokonanie 

analizy statystycznej będącej podstawą do opracowania rekomendacji do dalszej pracy  

w tym obszarze. Tak mała liczba osób badanych uniemożliwia przełożenie uzyskanych 

wyników na całą populację. 

 

PYTANIE 2:  W jaki sposób uzgodniono wymienione wyżej wartości, kto brał  udział  

w uzgodnieniach, co w  szkole Państwa dzieci jest najistotniejsze 

Rodzice udzielili następujących odpowiedzi: 

 grono pedagogiczne – 3, 

 uczniowie – 2, 

 dyrekcja – 1, 

 zebrania klasowe – 1, 

 rada rodziców – 1, 

 wychowawca – 1. 

WNIOSKI: 

1.Ponieważ system wartości promowanych przez szkołę powstał w wyniku badania 

ankietowego przeprowadzonego w 2015 roku wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

trudno uznać te wskazania za właściwą odpowiedź. Jednak 5 respondentów wskazało 

właściwie grupę biorącą udział w tworzeniu systemu wartości, ale żaden z nich nie 

wymienił wszystkich trzech grup. 

2. Mała liczba rodziców, która w tej grupie badanych udzieliła odpowiedzi, nie pozwala na 

dokonanie analizy statystycznej będącej podstawą do opracowania rekomendacji do dalszej 

pracy w tym obszarze. Tak mała liczba osób badanych uniemożliwia przełożenie 

uzyskanych wyników na całą populację. 

 

Pytanie 3:Czy na początku roku szkolnego wspólnie w klasie uzgadnialiście 

Państwo, jakie w ciągu roku szkolnego będą podejmowane działania? 
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Odpowiedzi rodziców: 

 Tak – 6  (100%), 

 Nie – 0 (0%). 

Jeśli tak – jakie propozycje działań podali uczniowie – proszę wymienić kilka. 

Odpowiedzi rodziców: 

 nie pamiętam – 1, 

 sumienna praca – 1, 

 wycieczki – 2, 

 wyjścia do kina – 1. 

Czy zostały one uwzględnione w działaniach klasy? 

 

 
 

Odpowiedzi rodziców: 

 Tak – 5 (83%), 

 Nie – 1 (17%). 

Jeżeli nie – proszę podać, dlaczego? 

 z powodu kwarantanny – 1. 

WNIOSKI:  

 Odpowiedzi rodziców są adekwatne do działań prowadzonych przez 

wychowawców klas. 

 Mała liczba rodziców, która w tej grupie badanych udzieliła odpowiedzi, nie 

pozwala na dokonanie analizy statystycznej będącej podstawą do 

opracowania rekomendacji do dalszej pracy w tym obszarze. Tak mała 

liczba osób badanych uniemożliwia przełożenie uzyskanych wyników na 

całą populację. 

 

Pytanie 4: Które z tegorocznych działań w klasie Państwa dziecka  

(przedsięwzięć, projektów, wycieczek, uroczystości) uważają Państwo za najciekawsze 

i poleciliby Państwo do realizacji innym klasom i ich rodzicom? 

 

Rodzice udzielili następujących odpowiedzi: 

 akademie – 1, 

 wycieczki historyczne – 2, 

 teatr – 1, 

 mikołajki – 1, 

 nie wiem – 1. 
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WNIOSKI: 

 Mała liczba rodziców, która w tej grupie badanych udzieliła odpowiedzi,          

nie pozwala na dokonanie analizy statystycznej będącej podstawą do 

opracowania rekomendacji do dalszej pracy w tym obszarze. Tak mała liczba 

osób badanych uniemożliwia przełożenie uzyskanych wyników na całą 

populację. 

 

Pytanie 5: Z których działań w klasie w tym roku (przedsięwzięć, projektów, 

wycieczek, uroczystości) chcieliby Państwo zrezygnować, ponieważ były nieciekawe  

i nic nie wniosły do życia klasy i szkoły? 

 

Odpowiedzi rodziców: 

 uważam, że wszystkie są ważne – 1, 

 nie wiem – 1. 

 

WNIOSKI: 

 Mała liczba rodziców, która w tej grupie badanych udzieliła odpowiedzi,         

nie pozwala na dokonanie analizy statystycznej będącej podstawą do 

opracowania rekomendacji do dalszej pracy w tym obszarze. Tak mała liczba 

osób badanych uniemożliwia przełożenie uzyskanych wyników na całą 

populację. 

 

Pytanie 6: Jakie nowe działania moglibyście Państwo zaproponować  do realizacji  

w szkole lub w klasie? 

 

Odpowiedzi rodziców: 

 więcej wycieczek – 1, 

 żywe lekcje historii – 1, 

 nie wiem – 1. 

 

WNIOSKI: 

 Mała liczba rodziców, która w tej grupie badanych udzieliła odpowiedzi,     

nie pozwala na dokonanie analizy statystycznej będącej podstawą do 

opracowania rekomendacji do dalszej pracy w tym obszarze. Tak mała liczba 

osób badanych uniemożliwia przełożenie uzyskanych wyników na całą 

populację. 

 

 

Pytanie 7: Które działania szkoły należy pozostawić do realizacji w przyszłym roku 

szkolnym (tu należy wymienić rzeczywiste działania szkoły przewidziane w programie 

wychowawczym)? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi. 

 

Odpowiedzi rodziców: 

 „ żywe” lekcje z historii– 5, 

 wycieczki do miejsc pamięci narodowej (np. Auschwitz, grób patrona) – 6, 

 comiesięczne apele – uczniowie, nauczyciele, dyrektor – 1, 

 uroczystości szkolne poświęcone wydarzeniom historycznym – 6, 

 ogólnoszkolne wyjścia do kina ( np. na film „Legiony” w 2019 r.) – 6, 
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 wolontariat – 5, 

 Narodowe Czytanie (np. nowel w 2019 r.) – 2, 

 noce filmowe – 5, 

 gry terenowe związane z historią naszego miasta – 3, 

 wyjazdy do teatru, opery, filharmonii (nauka odbioru tekstów kultury 

wysokiej),??? 

 wybory do władz Samorządu Uczniowskiego – 3, 

 sztafeta „Tropem wilczym” ( pamięci Żołnierzy Wyklętych) – 1. 

 

WNIOSKI: 

 Mała liczba rodziców, która w tej grupie badanych udzieliła odpowiedzi,     

nie pozwala na dokonanie analizy statystycznej będącej podstawą do 

opracowania rekomendacji do dalszej pracy w tym obszarze. Tak mała liczba 

osób badanych uniemożliwia przełożenie uzyskanych wyników na całą 

populację. Jednakże zauważyć można, że: 

 największym zainteresowaniem rodziców cieszą się wycieczki do miejsc 

historycznych, uroczystości szkolne, wyjścia do kina, żywe lekcje historii, 

wolontariat, wyjścia do teatru i noce filmowe, 

 najmniejsze zainteresowanie rodziców wzbudzają comiesięczne apele, 

Narodowe czytanie, gry terenowe związane z historią miasta, wybory SU, 

sztafeta „Tropem wilczym”. 

 

II. OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIETY DLA NAUCZYCIELI 

Pytanie 1: Co w naszej szkole jest najistotniejsze, na co kładzie się największy  

nacisk, jakie  wartości są najważniejsze dla Państwa jako nauczycieli, dla naszych 

uczniów  i  ich rodziców? Proszę wymienić trzy takie wartości. 

 

Nauczyciele udzielili następujących odpowiedzi: 

 patriotyzm – 14, 

 szacunek – 8, 

 uczciwość – 7, 

 szczerość – 2, 

 kultura w szkole – 2, 

 frekwencja – 3, 

 ocenianie – 2, 

 wiedza – 4,  

 systematyczność – 3, 

 zaangażowanie – 9, 

 bycie wartościowym człowiekiem – 2, 

 wszechstronny rozwój – 2, 

 wrażliwość na potrzeby innych – 3, 

 pojedyncze wskazania: wychowanie, umiejętność pracy w grupie, wolontariat, 

bezpieczeństwo, zdawalność matur, dobry kontakt z uczniami i rodzicami, 

szybki przepływ informacji, poziom nauczania, wspieranie rozwoju, aktywny 

udział w zajęciach, zaufanie, wykorzystanie wiedzy w praktyce, doskonalenie 

warsztatu pracy, atmosfera, tolerancja, identyfikacja ze szkołą oraz motywacja. 
 



30 
 

 WNIOSKI: 

 22 nauczycieli wymieniło 29 wartości, na które, według nich, jest kładziony 

największy nacisk w szkole. 

 spośród w/w 29 wskazań jedynie 6 stanowi wspólnie ustalone przez uczniów, 

rodziców i nauczycieli wartości, które szkoła promuje i których kształtowanie 

jest  podstawą oddziaływań wychowawczych. 

 Jedynie 8 nauczycieli wymieniło poprawnie 3 wartości najważniejsze            

dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 W ankiecie wzięło udział tylko niecałe 58% nauczycieli. 

 

Pytanie 2: W jaki sposób uzgodniono wymienione wyżej wartości, kto brał udział  

                   w uzgodnieniach, co w  szkole dla naszych uczniów jest najistotniejsze? 

 

WNIOSKI: 

 6 nauczycieli udzieliło poprawnej odpowiedzi, że wartości ustalono na 

podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród wszystkich rodziców, 

uczniów  i nauczycieli. 

 

Pytanie 3: Czy na początku roku szkolnego wspólnie w klasie uzgadnialiście 

 Państwo, jakie będą podejmowane działania, w ciągu roku szkolnego? 

 

 

 
 

 Tak – 20 (91%) 

 Nie – 2 (9%) 

Jeśli tak – jakie propozycje działań podali uczniowie – proszę wymienić kilka. 

 

Nauczyciele podali następujące przykłady działań wymieniane przez uczniów: 

 uczciwość, zaangażowanie, prawdomówność, 

 zgranie zespołu klasowego, wycieczki i imprezy, 

 zasady nieprzygotowania do zajęć, obowiązek prowadzenia notatek z lekcji, 

zasady prac dodatkowych, zasady udziału w konkursach, zasady oddawania prac, 

 omówienie z uczniami na pierwszych zajęciach planów działań w nowym roku 

szkolnym i jak będą wyglądały zajęcia, 

 udział w konkursach recytatorskich, czytelniczych oraz chodzenie do teatru, 



31 
 

 propozycje aktywności fizycznej, w której chcieliby uczestniczyć uczniowie,       

np. wyjazd na narty, 

 spotkanie z ciekawym człowiekiem, noc filmowa, 

 wycieczki historyczno – krajoznawcze, koło zainteresowań, 

 poprawa frekwencji, rozwój zainteresowań, rozwój kulturalny, 

 angażowanie się w akcje społeczne/szkolne poprzez: udział w akademiach 

szkolnych,  organizację wycieczki szkolnej, udział w wyjściach do kina, teatru, 

udział w grze miejskiej i dniach otwartych szkoły, udział w wycieczce do miejsc 

pamięci narodowej, 

 wyjście do kina, klasowe uroczystości (Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Wigilia), 

wycieczka, zbiórki charytatywne dla radomskiego schroniska dla bezdomnych 

zwierząt, 

 poprawa frekwencji, zaangażowanie uczniów w sprawy szkoły, 

 przygotowanie kontraktu klasowego dotyczącego kanonu zachowań pozytywnych  

i negatywnych, 

 integracja klasy pomoc uczniom słabszym, 

 wycieczka do muzeum w Auschwitz, zbiórki charytatywne, np. na rzecz 

schroniska dla bezdomnych zwierząt, 

 organizacja wycieczek klasowych, spotkań integracyjnych, nagrywanie filmów 

promujących szkołę, 

 realizacja Dnia Patrona, wyjścia i wycieczki. 

 

 Czy zostały one uwzględnione w działaniach klasy? 
 

 

   Tak – 20 (91%) 

 Nie – 1 (4,5%) 

 Brak odpowiedzi – 1 (4,5%) 

      

Jeżeli nie – jak myślisz dlaczego? 

Nauczyciele udzielili następujących odpowiedzi: 

 mimo upomnień, zbyt długie czekanie na prace zlecone uczniom, 

 brak promotora – Dyrektor przestał straszyć. 
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WNIOSKI: 

 Wychowawcy wspólnie z uczniami ustalają działania, które będą w danym roku   

podejmować.  

 

 Pytanie 4: Które z działań  Państwa  klasy tym roku (przedsięwzięć, projektów,  

 wycieczek, uroczystości) uważają Państwo za najciekawsze i poleciliby 

 Państwo do realizacji innym klasom? 

 

Nauczyciele udzielili następujących odpowiedzi: 

 zajęcia integracyjne z panią pedagog Moniką Kasperczyk, 

 wycieczki, akcje czytelnicze, 

 konkursy, choć to są działania raczej nauczycieli, 

 wycieczka do Muzeum w Auschwitz-Birkenau, 

 wyjście na film "Legiony", 

 akademia z okazji Święta Niepodległości, 

 wyjścia na mecze siatkówki, piłki nożnej, 

 rajd rowerowy, 

 wspólne wyjście do kina, 

 wyjazd do Teatru Narodowego, 

 integracja zespołu klasowego, 

 wyjazd do teatru w Warszawie na spektakl o walce z cyberprzemocą, 

 wspólne wyjścia integracyjne, 

 integracja dla klas pierwszych w Muzeum Wsi Radomskiej, 

 wspólne wyjście integracyjne klas jednego poziomu, 

 Bal Wszystkich Świętych, 

 zajęcia integracyjne zespół klasowy – szukanie cech wspólnych, solidaryzujących 

grupę, 

 wspólne nagrywanie filmów promujących szkołę – budzą kreatywność i wpływają 

pozytywnie na integrację klasy, 

 Dzień Patrona, 

 Osobowość Krzysia. 

 

WNIOSKI: 

 Nauczyciele wskazują najciekawsze działania podejmowane ze swoimi 

uczniami, które poleciliby do realizacji innym klasom. Wśród tych działań 

dominuje integracja, wyjścia i wycieczki klasowe oraz organizowane na terenie 

szkoły uroczystości, np. Dzień Patrona, Bal Wszystkich Świętych, Osobowość 

Krzysia. 

 

Pytanie 5: Z których działań w klasie w tym roku ( przedsięwzięć, projektów,    

wycieczek, uroczystości) chcielibyście Państwo zrezygnować,  ponieważ  były nieciekawe 

i nic nie wniosły do życia klasy i szkoły? 

 

      Udzielono 17 odpowiedzi. Nauczyciele wskazali, z których działań podejmowanych 

      w tym roku  chcieliby zrezygnować: 
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 nie ma takich/ wzbogacać nie rezygnować/nie jestem wychowawcą – 8, 

 comiesięczne apele i niektóre akademie – 3, 

 Bal Wszystkich Świętych – 3 (rezygnacja lub zmiana formuły ze względu          

na inne uroczystości w bliskich terminach, zbytnie obciążenie wychowawców, 

nie wszystkie klasy, niepotrzebny Kahoot na koniec), 

 obowiązek śpiewania hymnu i kolęd przez wszystkie klasy, przez co przestaje 

to być przyjemnością, a staje się przymusem – 1, 

 Dzień Chłopaka i Dzień Kobiet – 1, 

 zmiana formuły Narodowego Czytania (jednego dnia, zgodnie                            

z harmonogramem prezydenckim) – 1. 

 

WNIOSKI: 

 Nauczyciele wskazują działania, z których, według nich, należy zrezygnować 

lub takie, których formułę należy zmienić, by odpowiadała uczniom, a także       

aby  przygotowanie  uczniów  nie obciążało w głównej mierze wychowawców. 

 

Pytanie 6: Jakie nowe działania moglibyście Państwo  zaproponować do realizacji   

w szkole lub w klasie? 

 

Nauczyciele udzielili 21 odpowiedzi: 

 wartościowe filmy w kinie, wyjścia do muzeum, 

 zajęcia na świeżym powietrzu (gra terenowa), 

 wszystko jest ujęte – 5, 

 więcej konkursów międzyklasowych, 

 wycieczka do muzeum w Kozłówce i Baranowie Sandomierskim, 

 wprowadzenie sportowych imprez integracyjnych i rekreacyjnych, np. spływu 

kajakowego, 

 szkolna TV Baczka, audycje audio, dziennik ucznia – filmik wrzucany na Youtube 

codziennie, raz na tydzień (?), 

 MATURNOCKA - przygotowanie do matury; 

 uważam, że uczniowie w tej chwili mają duże możliwości, jeżeli chodzi o zdobycie 

wiedzy     z danego przedmiotu, 

 jak w dobie technologii ustrzec się przed cyberprzemocą, 

 umieszczenie w klasie pojemnika, do którego uczniowie mogą anonimowo wrzucać 

karteczki z informacjami na temat sytuacji w klasie, swojego samopoczucia w szkole, 

sytuacji z życia klasowego/szkolnego, które motywują/demotywują do działania, 

zachęcają/ zniechęcają do działalności na rzecz klasy/szkoły. Wychowawca będzie 

mógł dowiadywać się o istotnych sprawach dotyczących funkcjonowania swoich 

wychowanków w klasie i szkole – takie informacje mogą być przyczynkiem                

do rozmów na godzinach wychowawczych, 

 więcej wyjść klasowych w celu rekreacyjnym, 

 aktywizacja uczniów zdolnych z klasy, którzy mają pasje i talenty, a nie chcą się 

angażować w życie klasy oraz szkoły – angażowanie tych uczniów, 

 spotkania z native speakerem online. 
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Pytanie 7: Które działania szkoły należy zostawić do realizacji w przyszłym roku   

szkolnym (tu należy wymienić rzeczywiste działania szkoły przewidziane   

w programie wychowawczym)? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi. 

 

Nauczyciele udzielili następujących odpowiedzi: 

 „ żywe” lekcje historii – 14, 

 wycieczki do miejsc pamięci narodowej (np. Auschwitz, grób patrona) – 21, 

 comiesięczne apele – uczniowie, nauczyciele, dyrektor – 11, 

 uroczystości szkolne poświęcone wydarzeniom historycznym – 16, 

 ogólnoszkolne wyjścia do kina ( np. na film „Legiony” w 2019 r.) – 19, 

 wolontariat – 21, 

 Narodowe Czytanie (np. nowel w 2019 r.) – 10, 

 noce filmowe – 7, 

 gry terenowe związane z historią naszego miasta – 17, 

 wyjazdy do teatru, opery, filharmonii( nauka odbioru tekstów kultury 

wysokiej) – 21, 

 wybory do władz samorządu – 19, 

 sztafeta „Tropem wilczym” ( pamięci Żołnierzy Wyklętych) – 7. 

WNIOSEK:  

Ponad 50% nauczycieli którzy wzięli udział w badaniu uważa, że do działań, które należy     

    kontynuować w przyszłym roku należą: 

 „ żywe” lekcje historii – 14, 

 wycieczki do miejsc pamięci narodowej (np. Auschwitz, grób patrona) – 21, 

 uroczystości szkolne poświęcone wydarzeniom historycznym – 16, 

 ogólnoszkolne wyjścia do kina ( np. na film „Legiony” w 2019 r.) – 19, 

 wolontariat – 21, 

 gry terenowe związane z historią naszego miasta – 17, 

 wyjazdy do teatru, opery, filharmonii( nauka odbioru tekstów kultury 

wysokiej) – 21, 

 wybory do władz samorządu – 19. 

Działania, które nie znalazły poparcia wśród nauczycieli: 

 comiesięczne apele – uczniowie, nauczyciele, dyrektor – 11, 

 Narodowe Czytanie (np. nowel w 2019 r.) – 10, 

 noce filmowe – 7, 

 sztafeta „ Tropem wilczym” ( pamięci Żołnierzy Wyklętych) – 7. 

  

III. Opracowanie wyników ankiety wśród uczniów. 

 W ankiecie dla uczniów odpowiedzi udzieliło 66 osób. 

 

Pytanie 1: Co w naszej szkole jest najistotniejsze, na co kładzie się największy   nacisk, 

jakie wartości są najważniejsze dla Was uczniów, Waszych rodziców i nauczycieli? 

Proszę wymienić trzy wartości. 

 

Uczniowie udzielili następujących odpowiedzi: 
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 indywidualizacja pracy, rozwój i bezpieczeństwo, 

 
 na zmienianie butów, na szacunek, naukę systematyczną, 

 
 dyscyplina, nauka, szacunek, 

 
 frekwencja, najlepsze oceny, być ze wszystkim na bieżąco, 

 
 frekwencja nauka i oceny, 

 
 największy nacisk kładzie się na frekwencję, dla ucznia najważniejszy jest poziom 

nauki, 

 
 najważniejsze jest systematyczna nauka; dla ucznia najważniejsze jest zdobywanie 

osiągnięć; kształcenie w literaturze, 

 
 na naukę, zachowanie, frekwencja, oceny, 

 
 kultura, tolerancja, zrozumienie, 

 

 w szkole największy nacisk kładzie się na frekwencję; najważniejsze wartości         

dla uczniów to nauka; dla nauczycieli nieopuszczanie lekcji; dla rodziców dobro 

uczniów, 

 
 dla szkoły frekwencja; dla rodziców oceny; dla ucznia, żeby „coś wynieść z tej 

szkoły”, 

 
 nauka, dobre wyniki na maturze, integracja, 

 
 frekwencja, jak największa zdobyta wiedza, pomoc, 

 
 oceny, dla uczniów nauka, życie szkoły, 

 
 integracja, wiedza; dla nauczycieli frekwencja, 

 
 uczciwość, praca, odpowiedzialność, 

 
 najważniejszymi wartościami w szkole są: wiedza, bezpieczeństwo, tolerancja, 

 
 nauka, integracja, niedopuszczanie lekcji, 

 
 rozwijanie umiejętności uczniów, indywidualne podejście do każdego ucznia, dobra 

atmosfera, 

 
 szczególny nacisk kładzie się na wyniki w nauce, najważniejszą wartością                

dla uczniów jest szacunek do drugiego człowieka, 

 
 frekwencja, 

 
 oceny, frekwencja, wiedza ogólna, 

 

 najistotniejsze w naszej szkole jest to, aby każdy czuł się komfortowo i mógł rozwijać 

się w kilku różnych kierunkach; najważniejsze wartości to dobrze zdana matura, 

ciekawie prowadzone lekcje, dobre oraz indywidualne podejście wszystkich 

nauczycieli do uczniów, 

 
 należy pamiętać o zmianie obuwia, trzeba być aktywnym na lekcjach oraz nie 

opuszczać zajęć zbyt często, 

 
 przestrzeganie zasad panujących w szkole ,np. zmienianie obuwia, punktualność, 

 

 najważniejsze wartości to komunikowanie się z uczniami poprzez różnie ankiety      

lub apele, sprawdzanie prac w terminie, jasno wyjaśniany materiał wieloma 

sposobami, 

 
 frekwencja, 

 
 ważna jest obecność uczniów, większość osób stosuje się zasad panujących  

w szkole, duży nacisk jest kładziony na naukę, co jest plusem szkoły, należy pamiętać 
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też o zmianie obuwia, 

 
 wzajemna pomoc, pracowitość, dobroć, 

 
 największy nacisk kładzie się na: nieobecności, oceny i przestrzeganie zasad, 

 
 szacunek, patriotyzm, wiedza, 

 
 frekwencja, sposoby nauki, przygotowanie do matury, 

 
 frekwencja, 

 
 aby czuć się dobrze, bezpiecznie i być rozumianym przez nauczycieli, 

 
 frekwencja, dobrze zdane matury, dobre wyniki uczniów, 

 
 notatki, aby był jasny przekaz nauczyciela do uczniów, nauka, 

 
 obecność, umiejętność ładnego wysławiania się, odpowiedni ubiór, 

 
 umiejętności, możliwość rozwijania talentów, indywidualne podejście do ucznia, 

 
 szacunek, tolerancja i życzliwość wobec innych, 

 
 obecność, regularna nauka, zaangażowanie, 

 
 obecność, dobre oceny, dobre imię szkoły, 

 
 komunikacja z uczniami, systematyczna nauka, obecność na lekcjach, 

 
 komunikacja, kultura osobista, dyscyplina, 

 
 wiedza, wzajemny szacunek, zaangażowanie, 

 
 przedmioty maturalne, sposoby uczenia, utrwalanie patriotyzmu, 

 
 sposób nauki, dobry kontakt z nauczycielem, dobra atmosfera, 

 
 dobre przygotowanie do matury, miła atmosfera, pomoc ze strony nauczyciela, 

 
 nauka, obecności, dobre zachowanie, 

 

 frekwencja, najważniejsza jest dobra atmosfera, bezstresowe prowadzenie lekcji oraz 

wyrozumiałość, 

 nauka, punktualność, dyscyplina, 

 przyjaźń, wiedza, uczynność, 

 dobre chęci, frekwencja, 

 nauka, rozwój, samodyscyplina, 

 nauczanie, edukacja dotycząca świadomości, wzajemny szacunek, 

 obecność, punktualność, wiedza, 

 najważniejsza jest nauka i bezpieczeństwo. 

  
WNIOSKI:  

Na to pytanie odpowiedzi udzieliło 57 uczniów spośród 66, którzy wzięli udział  

w badaniu. 12 spośród nich (21% udzielających odpowiedzi) wymieniło poprawnie       

1 lub 2 wartości  promowane przez szkołę. Z wartości poprawnie podanych przez  uczniów 

pojawiły się: 

 szacunek – 7, 

 systematyczność – 3, 

 patriotyzm – 2, 

 uczciwość – 1, 

 zaangażowanie – 2. 

Pytanie 2: W jaki sposób uzgodniono wymienione wyżej wartości, kto brał udział   

w uzgodnieniach, co w Twojej szkole jest najistotniejsze? 
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Uczniowie udzielili następujących odpowiedzi: 

 dyrektor – 2, 

 nauczyciele – 6, 

 cała szkoła – 1, 

 wychowawca – 2, 

 dyrektor, nauczyciele, uczniowie – 2, 

 nie wiem – 4, 

 uczniowie – 1, 

 uczniowie, nauczyciele – 2, 

 zostały narzucone – 2, 

 nie przypominam sobie, żeby były ustalane – 1, 

 ja sam – 3, 

 rodzice, uczeń – 4, 

 dyrektor, nauczyciele – 2, 

 na apelu – 2, 

 cała społeczność szkolna – 2, 

 uczeń, wychowawca – 1, 

 nie rozumiem pytania – (?). 

 

WNIOSKI: 
Spośród 39 udzielonych odpowiedzi jedynie 2 osoby, czyli 5% odpowiedziały, że tworzyła  

je cała  społeczność szkolna. 

Pytanie 3: Czy na początku roku szkolnego wspólnie w klasie uzgadnialiście, jakie   

podejmiecie działania, w ciągu roku szkolnego? 

 

 

 
 

 Tak – 45 (68%) 

 Nie – 21 (32%) 

 

Jeśli tak – jakie propozycje działań podali uczniowie – wymień kilka, które pamiętasz. 

 

35 uczniów spośród 66 odpowiadających na to pytanie podało różnorodne przykłady  

propozycji działań. Oto najczęściej powtarzające się: 

 promowanie szkoły, dobra frekwencja, 

 napisanie swoich celów ( średnia i zachowanie), 

 poprawa frekwencji, 
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 należenie do wolontariatu, pomaganie sobie z trudnościami, 

 wysokie wyniki w nauce, 

 pomoc koleżeńska, wyjścia klasowe, 

 wycieczki szkolne, samorząd klasowy, 

 godne reprezentowanie szkoły, czynny udział w życiu szkoły, 

 ustalanie wszystkiego na bieżąco, 

 nagranie filmiku o patronie naszej szkoły na Dzień Patrona, 

 sposoby nauki, 

 różnorodne akcje, 

 udział w wydarzeniach szkolnych i międzyszkolnych, 

 wspieranie się, tolerancja i akceptacja siebie nawzajem, 

 różne konkursy, zadania charytatywne, 

 regulamin klasy, 

 wzorowe zachowanie, obecność, 

 zmiany w samorządzie i nowe ciekawe akcje, 

 wybory na przewodniczącą, dzień chłopaka, nauczyciela, 

 Dzień Patrona. 

 

Czy zostały one uwzględnione w działaniach klasy? 

 

 

 
 

 Tak – 51 (77%) 

 Nie – 8 (12%) 

 Brak odpowiedzi – 7(12%) 

 

Jeżeli nie – jak myślisz dlaczego? 

            10 uczniów, niecałe 7%, udzieliło odpowiedzi: 

 nie uzgadnialiśmy niczego – 3, 

 szkoła nie jest zorganizowana, 

 tak, 
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 nie zostały ustalone, 

 zostały uwzględnione, 

 były trudności z montażem, dlatego nie podjęto próby realizacji, 

 na początku nikt jeszcze nie wiedział, kto będzie przewodniczącym i jakie 

działania mogą zostać podjęte. 

 

WNIOSKI: 

Prawie 70 % badanych uczniów twierdzi, że na początku roku szkolnego wspólnie   

uzgadniane są działania, które będą podejmowane przez uczniów. 77% badanych  podaje,  że 

te propozycje są uwzględniane w działaniach na dany rok szkolny. 

 

Pytanie 4: Które z działań Twojej klasy w tym roku (przedsięwzięć, projektów 

wycieczek, uroczystości) uważasz za najciekawsze i poleciłbyś do realizacji innym 

klasom? 

 

Uczniowie udzielili następujących odpowiedzi: 

 wycieczka do obozu koncentracyjnego – 5, 

 rozmawianie  ze sobą, 

 integracja była super – 2, 

 wycieczka do kina – 4, 

 wycieczka do Wadowic, 

 nie było nic ciekawego, 

 nie wiem, 

 moje zainteresowanie przykuły jedynie wycieczki, które mają odbyć się  

w czerwcu: wycieczka "medyczna" oraz zagraniczna; reszta projektów czy wyjść 

nie wzbudziła we mnie żadnych pozytywnych emocji, 

 akcje charytatywne – 2, 

 wspólne wyjścia z klasą, 

 wycieczka do Sejmu i Senatu – 3, 

 przedstawienie o świętej Faustynie, 

 projekt zumby, który jest prowadzony w naszej szkole,  

 nie jestem w stanie wybrać jednej z takich rzeczy; moja klasa angażuje się  

w wiele projektów, które warto polecić innym – 2, 

 spotkanie z panem Antonim Rutkowskim oraz panią dyrektor naszego 

radomskiego teatru, 

 przedstawienie na dzień Wszystkich Świętych, 

 wyjazd do Warszawy i zapalenie znicza na grobie naszego patrona – 5, 

 wycieczka do teatru, tylko teraz do lepszego, 

 wycieczka do muzeum żołnierzy wyklętych, 

 odwiedzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci 

Niewidomych i Słabo Widzących (jeśli tak jest w nazwie) i danie im prezentu – 6, 

 apele, 
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 praca w grupach – 2, 

 akademia filmowa, 

 ciekawy pomysł na wycieczkę do Londynu, brak prac domowych na weekendy,  

 uroczystości – 6, 

 wycieczki –  7. 

 

WNIOSKI: 

Uczniowie szczególnie sobie cenią pomysł integracji, wycieczki i uroczystości 

szkolne, wyjścia do kina i teatru, działania na rzecz innych. 

 

Pytanie 5: Z których działań Twojej klasy w tym roku ( przedsięwzięć,    projektów, 

wycieczek, uroczystości) chciałbyś zrezygnować,  ponieważ były nieciekawe i nic nie 

wniosły do życia klasy i szkoły? 

 

46 uczniów udzieliło następujących odpowiedzi: 

 apele – 2, 

 z żadnych/jest super/wszystkie były ciekawe – 32, 

 wyjść do kina na filmy historyczne czy związane z językiem polskim itp. – 4, 

 odgrywanie scenek, 

 wycieczki, które MUSZĄ mieć charakter edukacyjny; bardzo wiele wyjść (jeżeli 

nie wszystkie), o charakterze historycznym, co jest po prostu nieciekawe; jesteśmy 

bardzo często proszeni na takich wyjściach o porządne zachowywanie się;  

w porządku, ale niektórych to po prostu nie interesuje, gdyby było to coś,   

co faktycznie by przykuło naszą uwagę, z pewnością nasze zachowanie byłoby 

inne, 

 wyjścia do kina/ teatru na filmy, z których trzeba było pisać recenzje – 2, 

 dni tematyczne typu zdobienie sali na jakiś dzień niemiecki itp., 

 projekty, 

 wyjazd do filharmonii, 

 wycieczka, która nie doszła do skutku (wynika to z sytuacji w kraju). 

WNIOSKI: 

70% uczniów jest zadowolonych z podejmowanych w klasie /szkole działań i nie     

chciałoby   z nich rezygnować. 

 

Pytanie 6: Jakie nowe działania mogłabyś/mógłbyś zaproponować do realizacji  

w   szkole lub w klasie? 

 

45 uczniów udzieliło odpowiedzi na to pytanie z czego 33 podało propozycje nowych 

działań w klasie lub szkole: 

 nie mam pomysłów/żadne – 12, 

 tańce przez kamerki, trochę większy luz w szkole,  
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 pokazywanie różnych umiejętności przez uczniów – 2, 

 więcej wycieczek – 6, 

 aby jadalnia znów była aktywna i można było jeść w szkole obiad, 

 integracja w szkole, np. spotkania dotyczące problemów z danym przedmiotem, 

 można wprowadzić mundurki, 

 wyjścia do teatru, 

 wyjścia do kina, tylko nie na filmy historyczne czy związane z językiem polskim, 

więcej wycieczek, np. wyjście na kręgle itp., 

 częstsze wyjścia klasowe, bez pisania sprawozdań i recenzji – 4, 

 kółka zainteresowań, 

 więcej wycieczek związanych z profilem klasy, 

 zajęcia dodatkowe z biologii, 

 szkoła posiada wszystko, co chciałabym w niej mieć, 

  Integracja większej liczby uczniów, 

 więcej akademii, z których jest możliwość nauczenia się czegoś, niż tylko 

przesiedzenia na sali; sposoby na integrację klas na terenie szkoły, 

 fajnie by było organizować dyskoteki lub np. taki marsz maturzystów, że idą przez 

szkołę danego dnia i są przebrani w różne własnoręcznie zrobione kostiumy (fajna 

zabawa), fajnie by było też mieć lekcje w terenie, np. gra miejska, w której 

uczestniczy z każdej klasy na przykład 5 osób (byłoby „megaaafajnieee”), 

 lekcje w terenie, nauka poza murami szkoły (teatr, warsztaty) – 4, 

 noce filmowe – 2, 

 jednodniowe wycieczki – 2. 

WNIOSKI: 

Najwięcej wskazań (18% badanych) mają wycieczki, jako propozycja nowych działań  

w klasie  lub szkole. 

Pytanie 7: Które działania szkoły należy zostawić do realizacji w przyszłym roku 

szkolnym (tu należy wymienić rzeczywiste działania szkoły przewidziane w programie 

wychowawczym)? Możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi. 

 

 „ żywe” lekcje historii – 31, 

 wycieczki do miejsc pamięci narodowej (np. Auschwitz, grób patrona) – 52, 

 comiesięczne apele – uczniowie, nauczyciele, dyrektor – 20, 

 uroczystości szkolne poświęcone wydarzeniom historycznym – 28, 

 ogólnoszkolne wyjścia do kina ( np. na film „Legiony” w 2019 r.) – 50, 

 wolontariat – 35, 

 Narodowe Czytanie (np. nowel w 2019 r.) – 13, 

 noce filmowe – 46, 

 gry terenowe związane z historią naszego miasta – 26, 

 wyjazdy do teatru, opery, filharmonii( nauka odbioru tekstów kultury 
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wysokiej) –51, 

 wybory do władz samorządu – 24, 

 sztafeta „ Tropem wilczym” ( pamięci Żołnierzy Wyklętych) – 14, 

 inne – 2. 

 

WNIOSKI: 

Ponad 50% uczniów zainteresowanych jest: 

 wycieczkami do miejsc pamięci narodowej (np. Auschwitz, grób patrona) – 

52, 

 ogólnoszkolnymi wyjściami do kina ( np. na film „Legiony” w 2019 r.) – 50, 

 wolontariatem – 35, 

 nocami filmowymi – 46, 

 wyjazdami do teatru, opery, filharmonii( nauka odbioru tekstów kultury 

wysokiej) – 51, 

 

PODSUMOWANIE: 

WNIOSKI KOŃCOWE: 

 W badaniu wzięło udział: 

 22 nauczycieli spośród 40 uprawnionych; 

 66 uczniów spośród 189 uprawnionych; 

 6 rodziców spośród 77 zaproszonych do badania. 

 

Analiza pytania 1: Co w naszej szkole jest najistotniejsze, na co kładzie się największy 

nacisk, jakie wartości są najważniejsze dla uczniów, rodziców i nauczycieli? Wymień 

trzy te wartości. 

W grupie nauczycieli 22 respondentów wymieniło 29 elementów, na które według nich 

jest kładziony największy nacisk w szkole. Jedynie 6 wskazań jest faktycznie tymi 

wspólnie ustalonymi przez uczniów, rodziców i nauczycieli, które szkoła promuje i których 

kształtowanie będzie podstawą oddziaływań wychowawczych. Jedynie 8 nauczycieli 

wymieniło poprawnie 3 wartości najważniejsze dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

W grupie rodziców jedynie 2 spośród 6 osób wymieniły poprawnie jedną z wartości   

promowanych przez szkołę. 

W grupie uczniów na to pytanie odpowiedzi udzieliło 57 uczniów spośród 66, którzy 

wzięli udział w  badaniu. 12 spośród nich (21% udzielających odpowiedzi) wymieniło  

poprawnie 1 lub 2 wartości  promowane przez szkołę. 

2 rodziców (na 6 spośród 76 badanych), 8 nauczycieli (na 22, którzy wzięli udział  

w badaniu, spośród 40 uprawnionych) i 12 uczniów spośród 66,którzy wypełnili ankiety 

(na 189, którzy otrzymali ankiety drogą elektroniczną) wymieniło poprawnie wartości 

promowane przez szkołę, a patriotyzm pojawił się u 14 nauczycieli (63%) i 2 uczniów. 

 

Analiza pytania 2:  W jaki sposób uzgodniono wymienione wyżej wartości, kto brał 

udział w uzgodnieniach, co w  szkole Państwa dzieci jest  najistotniejsze? 

Nikt z respondentów  spośród grupy uczniów i rodziców nie ma wiedzy dotyczącej sposobu 

ustalenia  tych wartości. Jedynie 6 nauczycieli (27%) udzieliło poprawnej odpowiedzi, 

że odbyło się to na podstawie badania ankietowego. Niepokojący jest fakt, że mimo, iż  
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w szkole ustalone są wartości, które będą promowane i na których kształtowanie będzie 

kładziony nacisk, to uczniowie i nauczyciele wskazują  na inne, które są bardziej 

eksponowane. Nauczyciel otrzymali dokument MISJA I WIZJA SZKOŁY, w którym opisane 

są ustalone przez społeczność szkolną (uczniów, rodziców i nauczycieli) wartości, a mimo to, 

wskazują na inne. Należy zastanowić się nad przyczynami takiego stanu rzeczy, gdyż dotyczy 

on wszystkich grup badanych. 

 

Analiza pytania 3:Czy na początku roku szkolnego wspólnie w klasie  

  uzgadnialiście, jakie będą podejmowane  działania, w ciągu roku szkolnego? 

 Wszyscy badani rodzice odpowiedzieli twierdząco, a 5 z nich uznało,          

że uzgodnienia te zostały wprowadzone w życie. Podobnie było w grupie 

nauczycieli – 20 z nich potwierdziło, że takie konsultacje się odbywają,  

a dwóch udzieliło odpowiedzi przeczącej. W grupie uczniów prawie 70 % 

badanych twierdzi, że na początku roku szkolnego wspólnie uzgadniane są 

działania, które będą podejmowane przez uczniów. 77% badanych  podaje,  

że te propozycje są uwzględniane w działaniach  na dany rok szkolny. 

 Rodzice za przyczynę braku wprowadzenia przez uczniów zainicjowanych 

zmian uznali kwarantannę (1 osoba na 1 udzieloną odpowiedź),  

2 odpowiedzi nauczycieli trudno uznać za związane z pytaniem (zbyt długie 

czekanie na odpowiedzi uczniów, dyrektor przestał straszyć). W grupie 

uczniów udzielono 10 odpowiedzi, jednak trudno uznać je za znaczące dla 

tego badania.  

Analiza pytania 4: Które z działań  w klasie w tym roku (przedsięwzięć, projektów, 

wycieczek, uroczystości) uważasz za najciekawsze i polecilibyście do realizacji innym 

klasom i ich rodzicom? oraz  

Analiza pytania 7: Które działania szkoły należy zostawić do realizacji  

w przyszłym roku szkolnym (tu należy wymienić rzeczywiste działania szkoły 

przewidziane w programie  wychowawczym)? Możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi 

 3 rodziców (na 6 biorących udział w badaniu), wskazało na akademie   

i wycieczki historyczne jako  formy kształtowania postaw patriotycznych. 

Jednocześnie nie chcą rezygnować z innych działań prowadzonych przez szkołę 

w tym obszarze, tj. „żywych” lekcji historii (5/83%), wycieczek do miejsc 

pamięci narodowej (np. Auschwitz, grób patrona) (6/100%), uroczystości 

szkolnych poświęconych wydarzeniom historycznym (6/100%), 

ogólnoszkolnych wyjść do kina (np. na film „Legiony” w 2019r.) 

(6/100%).Opierając się jedynie na ilości odpowiedzi, to w przypadku 

różnorodności prowadzonych działań nakierowanych na kształtowanie 

postaw patriotycznych, w przypadku rodziców, kryterium to jest spełnione. 

Jednak ze statystycznego punktu widzenia, wielkość próby badawczej 

uniemożliwia dokonanie analizy w taki sposób, by wyciągnąć wnioski, 

które przełożą się na całą populację badanej grupy.   

 

 Nauczyciele wskazują również jako najciekawsze formy działań w obszarze 

wychowania do wartości akademie z okazji Dnia Patrona i Święta 

Niepodległości, wyjście do kina na film „Legiony”, wycieczkę do obozu 

koncentracyjnego w Oświęcimiu. Nauczyciele również nie chcą rezygnować 

w szkole z działań o charakterze patriotycznym, np.  „żywych” lekcji historii 

– (14/64%), wycieczki do miejsc pamięci narodowej (np. Auschwitz, grób 
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patrona) – (21/95%), uroczystości szkolnych poświęconych wydarzeniom 

historycznym – (16/73%);ogólnoszkolnych  wyjść do kina ( np. na film 

„Legiony” w 2019r.) – (19/86%), udział w grach  terenowych związanych        

z historią naszego miasta – (17/72%).Choć nie zostały uznane one za 

najatrakcyjniejsze czy godne polecenia, nie oznacza to jednak, że nie są 

prowadzone na terenie szkoły. Można założyć, że skoro uczący nie chcą  

z nich rezygnować, to znaczy, że stale realizują te przedsięwzięcia. 

Kryterium różnorodności prowadzonych działań zostało zatem 

spełnione. 
 

 46% uczniów nie chce rezygnować z żadnych działań na terenie szkoły 

mających na celu kształtowanie różnorodnych postaw, w tym patriotycznych. 

Uczniowie wskazują na różnorodne sposoby kształtowania tych postaw: 

„żywe” lekcje  historii – (31), wycieczki do miejsc pamięci narodowej (np. 

Auschwitz, grób patrona) – (52/79%), uroczystości szkolne poświęcone 

wydarzeniom historycznym – (28), ogólnoszkolne wyjścia        do kina (np. 

na film „Legiony” w 2019r.) – (50/76%), Narodowe Czytanie (np. nowel  

w 2019 r.) – (13), gry terenowe związane z historią naszego miasta  

– (26), sztafeta „Tropem wilczym” (pamięci Żołnierzy Wyklętych)  

– 14. Kryterium różnorodności w przypadku uczniów zostało spełnione. 

 Analizując w/w odpowiedzi uczniów i nauczycieli można stwierdzić,  

że spełnione jest kryterium skuteczności (przykład wyjścia do kina na film 

„Legiony” 76% uczniów czy wycieczka do obozu koncentracyjnego  

w Oświęcimiu lub na grób Patrona – 79% uczniów ). 

 Żadne ze wskazań uczniowskich nie potwierdza powszechności 

zaangażowania uczniów w prowadzone na terenie szkoły działania. 

Czym innym jest udział w akademii, czy wycieczce, a czym innym 

zaangażowanie uczniów w prowadzone działania.  

 

Analiza pytania 5:  Z których działań Waszej klasy w tym roku (przedsięwzięć, 

projektów, wycieczek, uroczystości) chciałbyś zrezygnować, ponieważ były 

nieciekawe i nic nie wniosły do życia klasy i szkoły? 

 W grupie rodziców udzielono 2 odpowiedzi – wszystkie działania są istotne oraz 

nie wiem. W grupie nauczycieli  8 osób (36%) stwierdziło, że nie ma takich. Natomiast 

w grupie uczniów 48% badanych twierdzi, że nie należy rezygnować  

z żadnych działań. 

Analiza pytania 6: Jakie nowe działania moglibyście Państwo  zaproponować  

do realizacji w szkole lub w klasie?  

 

 Uczniowie inicjowali raczej działania prospołeczne, pomocowe oraz 

nakierowane na poprawę ocen czy frekwencji, niż postaw patriotycznych, 

stąd nie możemy mówić o spełnieniu kryterium trafności.  

 Rodzice za przyczynę braku wprowadzenia przez uczniów zainicjowanych 

zmian uznali kwarantannę (1 osoba na 1 udzieloną odpowiedź),  

2 odpowiedzi nauczycieli trudno uznać za związane z pytaniem (zbyt długie 

czekanie na odpowiedzi uczniów, dyrektor przestał straszyć). W grupie 

uczniów udzielono 10 odpowiedzi, jednak trudno uznać je za znaczące  

dla tego badania. 
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 PODSUMOWUJĄC: 

 postawy patriotycznych są kształtowane w różnorodny sposób; 

 szkoła kształtuje postawy patriotyczne zgodnie z założeniami zawartymi  

w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym; 

 działania w tym obszarze są inicjowane ze strony nauczycieli,  

a nie uczniów;  

 uczniowie, rodzice i  nauczyciele nie znają wartości, które – zgodnie  

z wynikami badania ankietowego całej społeczności szkolnej w 2015 r.   

– zostały ustalone i wybrane jako najważniejsze; 

 odpowiedzi badanych sugerują, że te wartości nie wybrzmiewają jako 

najbardziej istotne, a na ich miejsce pojawiają się inne, które związane są z 

efektami kształcenia, frekwencją, przestrzeganiem zasad na terenie szkoły, 

zdawalnością matur; 

 ewaluację należy prowadzić w warunkach zapewniających możliwość 

monitorowania skutecznego wypełniania ankiet, przez wyznaczone grupy 

badawcze; wypełnianie ankiety w sali informatycznej, pozwala na stałe 

monitorowanie liczebności grupy badanej, w szczególności grupy uczniów, 

której odpowiedzi były w tej ankiecie najistotniejsze; warunkiem jest 

możliwość zachowania anonimowości wypowiedzi przez wszystkich 

respondentów, a taki warunek nie został spełniony; zarówno nauczyciele, 

jak i uczniowie, informowali, że ankiety są imienne, mimo iż w części 

informacyjnej ankiety był zapis o ich anonimowości; interwencja osób 

przeprowadzających ewaluację doprowadziła do zmiany ustawień  

w aplikacji Forms; niepokojącą tendencją jest to, że nie wszyscy 

nauczyciele biorą udział w badaniu; udział w badaniu i wyrażenie swojej 

opinii czy podzielenie się wiedzą jest elementem niezbędnym do 

obiektywnej oceny rzeczywistości szkolnej, a opinia ta służy ocenie 

procesów a nie osób. 

 

REKOMENDACJE: 

 Należy ustalić przyczynę, dla której zasady zawarte w dokumentacji 

szkolnej nie są w wystarczający sposób promowane, nie jest kładziony 

na nie nacisk, co skutkować może oddalaniem się od przyjętej wizji  

i misji szkoły. Uniwersalne wartości, wspólne dla uczniów, rodziców  

 i nauczycieli nie pojawiły się jako te, nad którymi stale pracujemy,  

w oparciu o które kształtujemy młodego człowieka. Być może 

koniecznym będzie przeprowadzenie nowego badania ankietowego  

celem ponownego ustalenia powszechnie eksponowanego katalogu 

wartości. Termin do ustalenia na czerwcowym zebraniu Rady 

Pedagogicznej (wstępny termin pierwszy tydzień września 2020 

roku).Należy doprecyzować niektóre pytania badawcze, aby móc 

precyzyjnie ocenić kryteria tej ewaluacji, np. dotyczące jej trafności –

ewaluatorzylistopad 2020 (przedstawienie dyrektorowi narzędzi 

badawczych). 

 Nauczyciele powinni zapoznać się z podstawowymi dokumentami, by ich 

działania były spójne z ich zawartością – do końca sierpnia 2020 roku 

(26.06.2020 kontrolne, imienne badanie ankietowe ok. 10 pytań  
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za pomocą aplikacji Forms). 

 Przeprowadzenie ponownej ewaluacji po feriach zimowych w 2021 

(ostatni tydzień stycznia), pod warunkiem powrotu do nauczania 

stacjonarnego. 

 Nauczyciele winni podejmować z rodzicami, uczniami systematyczne 

działania, których celem jest eksponowanie katalogu  prymarnych 

wartości,  których kształtowanie będzie podstawą procesów edukacji, 

wychowania i opieki, np. projekt lub być opracowane przez klasę          

(3 klasy pracują nad 1 wartością, z czym kojarzy się uczniom dana 

wartość, jakie postawy ją odzwierciedlają i na tej podstawie powstają 

plakaty, które wyeksponowane zostają na terenie szkoły) – wszyscy 

nauczyciele, koordynatorzy pani Monika Kasperczyk i pani Wioletta 

Trojanowska. 
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RAPORT Z DIAGNOZY UZUPEŁNIAJĄCEJ 

DOT. WYSTĘPOWANIA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM ZAGROŻEŃ 

ZWIĄZANYCH 

 Z UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH, SUBSTANCJI 

ZASTĘPCZYCH, NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH 

PRZEPROWADZONEJ  

W VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. KRZYSZTOFA KAMILA 

BACZYŃSKIEGO       W RADOMIU 

 

 

 

 

 Na podstawie:  

§ 2 ust.1 oraz § 6 ust. 2 Rozporządzenia z dnia 22 stycznia 2018r. zmieniającego 

rozporządzenie 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 2018r. poz. 214). 

 

 

1. OSOBY BADANE 

  

Badanie obejmowało dwie  grupy badawcze: uczniów, rodziców. 

 W badaniu ankietowym przeznaczonym dla rodziców z kl. I – III liceum.  W sumie       

w badaniu wzięło udział 16 rodziców. Rodzice wypełnili ankietę za pomocą dziennika 

elektronicznego Librus.  Badanie było anonimowe. 

 W badaniu przeznaczonym dla uczniów udział wzięło 80 respondentów z kl.  I – III 

Liceum.  Badanie było anonimowe.  

 

2. NARZĘDZIA BADAWCZE  

W niniejszym badaniu wykorzystano następujące narzędzia badawcze:  

 

 Dla uczniów: ankieta dot. potrzeb uczniów i określeniu tematyki zadań realizowanych      

w ramach szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego w zakresie tematyki 

związanej z substancjami psychoaktywnymi, psychotropowymi, substancjami 

zastępczymi, narkotykami, dopalaczami.  

 

 Dla rodziców ankieta dot. potrzeb rodziców i określeniu tematyki zadań realizowanych       

w ramach szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego w zakresie tematyki 

związanej z substancjami psychoaktywnymi, psychotropowymi, substancjami zastępczymi, 

narkotykami, dopalaczami. Ankieta składała się z 6 pytań.  

 

ANALIZA WYNIKÓW UZYSKANYCH W BADANIU UCZNIÓW 

Analiza odpowiedzi na pytanie 1 Czy dostrzegasz w swoim środowisku sytuacje 

zagrażające bezpieczeństwu i zdrowemu życiu. Jeśli zaznaczyłeś „tak” w pytaniu  

1      to wymień te sytuacje. 
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Odpowiedź twierdzącą na to pytanie zaznaczyło 7 uczniów co stanowi 9%. Natomiast  

73 respondentów co stanowi 91 %  stwierdziło, iż nie dostrzega w swoim środowisku sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu i zdrowemu życiu. Wyniki prezentuje poniższy wykres 1.  

 

 

 

 

Analizując powyższe wyniki można dojść do wniosku, iż znacząca większość  

z badanych uczniów nie dostrzega w swoim środowisku sytuacji zagrażających 

bezpieczeństwu i zdrowemu życiu. Należy jednak zauważyć iż, w grupie uczniów, którzy 

uważają, iż w ich środowisku występują sytuacje niebezpieczne wymieniali najczęściej 

zachowania związane z paleniem, piciem braniem narkotyków oraz używek.  

 

Wśród odpowiedzi twierdzących uczniowie wymieniali następujące sytuacje, które zagrażają 

bezpieczeństwu i zdrowemu życiu. 7 osób, które udzieliły twierdzącej odpowiedzi na pytanie 

nr 2 wymieniły następujące przykłady. Wyniki prezentuje tabela 1. 

Tabela 1 

papierosy 3os 

alkohol 3os 

narkotyki 1os 

smog 1os 

Nietrzeźwi ludzie na ulicach 2os 

 

 

3. Czy znasz negatywne skutki wynikające z zażywania środków psychoaktywnych, 

psychotropowych, środków zastępczych, dopalaczy?  

Analizując wyniki uzyskane w pytaniu nr 3 można dojść do wniosku, iż uczniowie biorący 

udział w badaniu w przeważającej ilości  95% (80 os.) badanych, wiedzą jakie są negatywne 

skutki wynikające z zażywaniu różnych środków i nowych substancji psychoaktywnych, 

psychotropowych, zastępczych, dopalaczy. Natomiast 5% respondentów stwierdziło,  

iż nie ma takiej wiedzy.  

Wyniki prezentuje wykres 2.  
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Analizując wyniki w pytaniu 4. Jak oceniasz skalę zażywania substancji 

(psychoaktywnych, psychotropowych, zastępczych, narkotyków, dopalaczy ….)           

 w Twoim otoczeniu?,  można zauważyć, że 20% badanych podaje, że jest to poważny 

problem, 24% uczniów uważa, że problemem nie występuje. Natomiast aż 34% respondentów 

ocenia skalę, zażywania substancji jako rzadki przypadek.  

 

5. Czy kiedykolwiek miałeś (łaś) kontakt z substancjami psychoaktywnymi, 

psychotropowymi, środkami zastępczymi, dopalaczami, narkotykami, itp.? 

 

Przyglądając się wynikom można zauważyć, iż znacząco przeważająca większość badanych 

uczniów tj. 71 uczniów co stanowi 89 % badanych uważa, iż nie miało kontaktu                      

z substancjami psychoaktywnymi, psychotropowymi, środkami zastępczymi, dopalaczami, 

narkotykami. Natomiast 11% badanych uczniów uważa, że taki kontakt miało. Osoby, które 

udzieliły twierdzącej odpowiedzi na to pytanie wymienili przykłady substancji, z którymi 

mieli kontakt oraz miejsce gdzie z nimi mieli styczność.  Wyniki te prezentuje wykres nr 3 

 

 

 

Tabela 2 

papierosy 1os 

Alkohol 3 os 

Narkotyki ( marihuana, mefedron) 2 os. 

 

Wśród uczniów, którzy twierdzą, iż mieli kontakt z substancjami wymienili, iż najczęściej 

mieli do czynienia z papierosami, alkoholem, matihuaną oraz dopalaczami. Większość osób, 

która stwierdziła, iż miała kontakt z substancjami/ środkami nie wymieniła przykładów. Jeśli 

chodzi o miejsce gdzie osoby miały z wymienionymi substancjami kontakt, to było to w ich 

otoczeniu.  
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6. Czy znasz osoby z Twojego otoczenia, które zażywają lub zażywały w ostatnich  

miesiącach substancje (psychoaktywne, psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze, 

narkotyki)? 

 

Analizując odpowiedzi badanych uczniów można stwierdzić, że przeważająca większość 

młodzieży tj. 42 uczniów czyli 53 %  nie zna osób, które zażywały lub zażywają 

niebezpieczne substancje tj. nowe substancje psychoaktywne, psychotropowe, zastępcze, 

narkotyki, dopalacze. Natomiast, aż 37 uczniów, co daje 47%  zna osoby, które zażywają 

niebezpieczne  substancje psychoaktywne. 

Wyniki prezentuje wykres 5.  

 

 
 

 

7. Jak uważasz, wg Ciebie – szkoła powinna uważniej przyjrzeć się problemowi 

zażywania substancji wśród uczniów?  

Przyglądając się wypowiedziom respondentów można stwierdzić, iż (51%)  badanych 

uczniów nie jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. 22% młodzieży 

twierdzi, że szkoła powinna uważniej przyjrzeć się temu zjawisku, natomiast 27% uczniów 

uważa, że nie ma takiej potrzeby. Graficzny rozkład wyników prezentuje wykres 4. 

 

Wykres 4

tak

nie

nie wiem

 

9. Czy będąc na miejscu szkoły (wychowawcy, dyrektora) wprowadził(a)byś konkretne 

rozwiązania z zakresu profilaktyki uzależnień/ pomagające walczyć z uzależnieniem? 

Jeśli zaznaczyłeś (łaś) „tak” to wymień je.  

 

Analizując wyniki uzyskane w pytaniu nr 9 można dojść do wniosku, iż znaczna większość 

uczniów biorących udział w badaniu nie uważa aby na terenie szkoły wprowadzać konkretne 

rozwiązania z zakresu profilaktyki uzależnień (pomagające walczyć z uzależnieniem). 

Natomiast grupa stanowiąca 28% uczniów biorących udział w badaniu uważa, że szkoła 

powinna wprowadzić konkretne rozwiązania z zakresu profilaktyki uzależnień                      

od niebezpiecznych substancji. Powyższe wyniki prezentuje wykres 5. 
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Propozycje działań ze strony uczniów prezentuje tabela 2. Największa grupa uczniów uważa, 

iż szkoła powinna prowadzić takie działania, które pokazują negatywne skutki zażywania 

niebezpiecznych substancji ( plakaty informacyjne, zajęcia w klasach/ szkole). 

Tabela 3 

pogadanki 1os 

Prelekcje 1os 

Rozmowy z psychologiem 1os 

spotkania 2os 

 

11. Co jest problemem - wyzwaniem w naszym liceum w Twojej opinii? Na powyższe 

pytanie uczniowie podali następujące informacje: brak sklepiku, za duże kryteria oceniania, 

kary za spóźnienia i buty. 

 

ANALIZA WYNIKÓW UZYSKANYCH W BADANIU RODZICÓW 
 

Analiza odpowiedzi na pytanie 1, 2: Czy w opinii Pana/ Pani szkoła powinna 

zintensyfikować działania dotyczące profilaktyki uzależnień od narkotyków, substancji 

psychoaktywnych, psychotropowych, zastępczych ? Jeśli tak- proszę podać swoje 

propozycje.  

 

Przyglądając się wynikom można zauważyć, iż rodzice 25%  twierdzi, iż szkoła powinna 

wzmocnić działania dotyczące profilaktyki uzależnień od narkotyków, nowych substancji 

psychoaktywnych, psychotropowych, zastępczych itp. Większa część  badanych tj. 11 os.     

co stanowi 69%) nie ma zdania. Natomiast 6% badanych, czyli 1  rodzic  uważa, że szkoła nie 

musi zintensyfikować działań. Graficzną prezentację wyników opisuje wykres nr. 1 
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Rodzice mieli także możliwość podania swoich propozycji działań dot. profilaktyki 

uzależnień, czego nie dokonali, 

 

Analiza pytania 3, 4: Czy dostrzega Pani/ Pan w otoczeniu/środowisku w jakim dziecko 

przebywa sytuacje zagrażające jego zdrowiu związane z substancjami psychotropowymi, 

psychoaktywnymi, zastępczymi, dopalaczami, narkotykami itp. Jeżeli tak (jakie są 

zagrożenia, proszę wymienić).  
15 rodziców co stanowi 94% osób badanych uważa, iż nie dostrzega w otoczeniu/ środowisku 

dziecka sytuacje zagrażające jego zdrowiu związane z substancjami psychotropowymi, 

psychoaktywnymi, zastępczymi, dopalaczami, narkotykami itp. Natomiast tylko 1 rodzic 

dostrzega,  iż w otoczeniu ich dziecka  występują sytuacje zagrażające życiu  

i zdrowiu. Graficzny rozkład wyników prezentuje wykres nr. 2 

 

 

 

Rodzic, który odpowiedział, iż w otoczeniu ich dziecka występują sytuacje zagrażające        

nie wymienił żadnego przykładu. 

Analiza odpowiedzi na pytanie 5: Czy rozmawia Pani/ Pan z dzieckiem na temat 

szkodliwości zażywania substancji psychotropowych, psychoaktywnych, zastępczych, 

dopalaczy, narkotyków itp. ?  
Zdecydowana większość rodziców tj. 94% osób badanych potwierdziło, iż rozmawia 

dzieckiem na temat szkodliwości zażywania nowych substancji psychotropowych, 

psychoaktywnych, zastępczych, dopalaczy, narkotyków itp. 1 rodzic co stanowi 6% osób 

badanych poinformowało, iż nie rozmawiał z dzieckiem na ww. temat. 
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Analiza odpowiedzi na pytanie 6: Czy Pani/ Pana dziecko powiedziało Pani/Panu na 

przestrzeni ostatnich miesięcy, iż było świadkiem lub słyszało od kolegi/ koleżanki, że 

ktoś ze szkolnych kolegów miał styczność z substancjami  

 

Z informacji uzyskanych od 94 % rodziców wynika, iż ich dziecko w ostatnim czasie nie było 

świadkiem lub nie słyszało w swoim otoczeniu, że rówieśnicy mieli styczność z substancjami 

niebezpiecznymi. Natomiast 1 z  badanych rodziców twierdzi, iż jego dziecko było 

świadkiem lub słyszało od innych, że jego koledzy/ koleżanki mieli styczność  

z niebezpiecznymi substancjami. Powyższe wyniki prezentuje wykres 4. 

 

 

 

 

 

ANALIZA CZYNNIKÓW RYZYKA I CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH  
 

Weryfikacji czynników chroniących oraz czynników ryzyka dokonano:  

 

 na podstawie wyników uzyskanych w diagnozie głównej oraz diagnozie 

uzupełniającej  

 rozmów z nauczycielami oraz szkolnymi specjalistami,  

 analizy aktualnej dokumentacji wychowawcy, pedagogiczno – psychologicznej,  

 

Poniżej znajduje się uaktualniona diagnoza występujących w środowisku szkolnym 

czynników chroniących oraz czynników ryzyka. Wyniki diagnozy przedstawione w tabeli 

będą uwzględnione przy weryfikacji działań wychowawczo – profilaktycznych 

prowadzonych na terenie szkoły. 
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Czynniki chroniące Czynniki ryzyka 

 

 bogata oferta zajęć rozwijających 

zainteresowania, uzdolnienia 

uczniów, łatwa dostępność do nich, 

  łatwa dostępność do pedagoga 

szkolnego i psychologa, 

 dobry kontakt wychowawcy               

ze swoimi uczniami,  

 stałe monitorowanie zachowań 

uczniów przez wychowawców             

i rodziców, 

 budowanie w szkole, klasie 

prawidłowych relacji rówieśniczych, 

relacji uczeń – nauczyciel, nauczyciel 

– rodzic poprzez angażowanie 

uczniów, rodziców w 

klasowe/szkolne przedsięwzięcia, 

( wigilie klasowe, Dzień Patrona), 

  zajęcia profilaktyczne prowadzone  

w szkole w ramach profilaktyki 

uniwersalnej dot. promocji zdrowia 

psychicznego dostosowanych          

do potrzeb uczniów 

rekomendowanych w ramach 

systemu rekomendacji, 

 prowadzenie zajęć, pogadanek, 

różnych szkolnych przedsięwzięć, 

akcji z zakresu wzmacniania norm 

przeciwnych podejmowaniu 

zachowań ryzykownych, 

kształtowania umiejętności 

samokontroli, radzenie sobie  

w sytuacjach trudnych, radzenia sobie 

z emocjami , promocja zdrowego 

trybu życia, doskonalenie technik 

asertywnych, radzenia sobie z 

emocjami –zwłaszcza negatywnymi 

itp.  

 prowadzenie na terenie szkoły działań 

promujących zdrowie (akcje 

samorządu szkolnego,  

 prowadzenie zajęć, pogadanek przez 

wychowawców na temat zagrożeń 

płynących z zażywania substancji 

psychoaktywnych z dostosowaniem 

form przekazu do wieku 

rozwojowego ucznia, 

 prowadzenie na zebraniach z 

 

 Dotyczące b. małej grupy uczniów 

naszej szkoły:  

 alkoholizm rodziców                    

(w najbliższej rodzinie),  

 nadużywanie alkoholu                  

w najbliższym otoczeniu ucznia,  

 trudna sytuacja finansowa rodziny  

 nadpobudliwość, deficyt uwagi 

zaniedbania wychowawcze          

ze strony rodziców (prawnych 

opiekunów  

 

  Dotyczące małej grupy uczniów 

naszej szkoły:  

 różne problemy rodzinne, 

 trudności szkolne , 

 niska motywacja do nauki,  

 niska samoocena, brak wiary  

w swoje możliwości, 

 zachowania buntownicze,  

 niewywiązywaniu z obowiązków 

szkolnych,  

 

 Dotyczy większej grupy uczniów 

naszej szkoły:  

 łatwy dostęp do TV, 

cyberprzestrzeni w domach 

uczniów,  
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rodzicami prelekcji dot. profilaktyki 

szeroko rozumianych zachowań 

ryzykownych u młodzieży, 

  stała współpraca wychowawcy i/lub 

pedagoga szkolnego z rodzicami 

(prawnymi opiekunami),  

 Stała współpraca z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

Sądem Rodzinnym, Policją, 

kuratorami, PPP nr 3 w Radomiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSKI Z BADAŃ  
.  

1. Większość uczniów oraz rodziców naszej szkoły nie dostrzega w swoim środowisku 

sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowemu życiu. Osoby, które dostrzegają problem 

w swoim środowisku uważają, że najczęściej dotyczy on palenia papierosów i picia alkoholu.  

2. Przeważająca większość uczniów naszej szkoły jest świadoma negatywnych skutków 

wynikających z zażywania nowych środków psychoaktywnych, psychotropowych, 

zastępczych, dopalaczy czy narkotyków.  

3. Jedna trzecia uczniów uważa, iż skala zażywania substancji w otoczeniu uczniów  nie 

występuje. Na uwagę zasługuje fakt, iż pozostała grupa uczniów zauważa od bardzo małej do 

średniej skali występowanie tego problemu w swoim otoczeniu. Większość  uczniów nie zna 

w swoim otoczeniu osób, które zażywają lub zażywały różne substancje niebezpieczne.  

4. Przeważająca większość uczniów badanych nie miała kontaktu z substancjami 

psychoaktywnymi, psychotropowymi, zastępczymi czy narkotykami. Mniejszość miała 

kontakt najczęściej z dymem nikotynowym i alkoholem .  

5. Przeważająca większość uczniów nie widzi zasadności wprowadzenia konkretnych 

rozwiązań z zakresu profilaktyki uzależnień. Rodzice nie widzą problemu  

z ewentualnym uzależnieniem dzieci  i większość ankietowanych rodziców  nie ma zdania     

na temat  dodatkowych informacji profilaktycznych  dla uczniów.  

 

6. Prawie wszyscy badani rodzicie rozmawiają ze swoimi dziećmi o uzależnieniach.  

 

REKOMENDACJE  
 

1. Kontynuować współpracę z Komendą Miejska Policji  w formie spotkań profilaktycznych  

z uczniami.  

2. Na terenie szkoły kontynuować prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na negatywne skutki zażywania substancji 

psychaktywnych, psychotropowych, zastępczych, narkotyków, dopalaczy, palenia papierosów, 

itp.  



56 
 

3. Działalność szkoły związaną z profilaktykiem zażywania substancji niebezpiecznych 

wzbogacać projekcję filmów edukacyjnych, plakatami informacyjnymi.  

4. Prowadzić dla rodziców prelekcję dot. profilaktyki uzależnień od substancji 

niebezpiecznych.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji z programu wychowawczo profilaktycznego za rok szkolny 

2018/19 

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie Programu wychowawczo –profilaktycznego 

szkoły, który został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019 oraz 

w oparciu o sprawozdania nauczycieli i   wychowawców klas  gimnazjum i liceum. 

 

Cel szczegółowy: 

 

Działanie: 

 

Forma realizacji w klasach: 

Kształtowanie  

u uczniów postaw 

warunkujących 

odpowiednie 

funkcjonowanie       

 w klasie, rodzinie  

i społeczności lokalnej. 

 

kształtowanie 

właściwych relacji 

międzyludzkich 

opartych na 

tolerancji, 

szacunku, zaufaniu  

i życzliwości, 

 

 

 

 

 

 

 Kształtowanie postawy 

tolerancji i szacunku wobec 

ludzi  

o odmiennych poglądach, 

postawach, wartościach  

i zachowaniach.  godz. wych 

 Żyję we wspólnocie z innymi – 

lekcja religii. 

 Początek dialogu jest już 

dużym wydarzeniem. (Józef 

Tischner)  

o  tym, dlaczego nie warto 

tolerować nietolerancji – udział  

w akademii filmowej. 

 Kształtowanie postawy 

tolerancji i szacunku wobec 

ludzi  

o odmiennych poglądach, 
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wypracowanie 

zasady tolerancji 

dla wartościowych 

form odmienności 

(światopoglądowej, 

religijnej, 

kulturowej)   i 

indywidualności, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozwinięcie 

umiejętności 

nawiązywania, 

podtrzymywania 

oraz wzmacniania 

relacji 

interpersonalnych, 

 

 

postawach, wartościach 

i zachowaniach – zajęcia  

z pedagogiem. 

 Lekcje wychowawcze: ,,Wobec 

ludzi tolerancja to za mało, 

należy się szacunek”. 

 Zróżnicowanie rasowe  

i narodowościowe ludności. 

Zróżnicowanie religijne 

 i kulturowe ludności.  

Struktura narodowościowa 

 i wyznaniowa w Polsce. Grupy 

etniczne – l. geografii 

 Wycieczka klasowa do 

Państwowego Muzeum 

na Majdanku - Niemiecki Obóz 

Koncentracyjny w Lublinie oraz 

do Muzeum Zamoyskich  

w Kozłówce, zebrania  

z rodzicami: - Kształtowanie 

postawy tolerancji  

i szacunku wobec drugiego 

człowieka. 

 Zróżnicowanie ludności świata. 

Kręgi kulturowe – lekcje 

geografii 

 Tolerancja, akceptacja, 

równość, partnerstwo  

i wartości w filmie GREEN 

BOOK  

 „Orientacja homoseksualna  

a zachowania tolerancyjne  

i nietolerancyjne”  

– l. wychowawcza 

 „Dialog międzyreligijny  

i ekumenizm – l. religii 

 „Utrwalanie postawy tolerancji i 

szacunku wobec drugiego 

człowieka – l. wychowawcza 

  Negatywne etykietowanie. 

Praca metodą speed date.” – 

„Złość, agresja, przemoc - 

uwrażliwienie na mowę 

nienawiści i zagrożenie 

nietolerancją –  

l. wychowawcza klasa 3c 

 Wycieczka do Oświęcimia: -

poznanie zjawiska holocaustu; 
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rozwijanie 

koleżeństwa  

i wzajemnej 

pomocy podczas 

różnych form 

wspólnej 

aktywności, 

 

 

 

 

 

 

 

ukształtowanie 

umiejętności 

współdziałania  w 

grupie 

 i przestrzegania 

norm społecznych, 

 

 

 

 

 

kształtowanie świadomości o 

prawie człowieka do życia 

 i godnej śmierci, 

 

 przygotowywanie prezentacji 

multimedialnych na różne 

okoliczności we współpracy  

z uczniami 

 stosowanie metody ,, uczeń 

uczy ucznia” w trakcie zajęć 

 Jestem Europejczykiem, 

obywatelem świata - rozwijanie 

wiedzy na temat pozytywnego 

wpływu różnych kultur na 

kulturę europejską i rozwój 

cywilizacji  - 

 l. wychowawcza 

 Preferencje wyborcze Polaków 

– 

 l. geografii 

 Zasady pracy zespołowej –  

l. wych – fiz. 

 Udział  uczniów w zawodach 

sportowych - piłka siatkowa,  

 Udział w turnieju 

matematycznym  w szkole – II 

półroczu, którego głównym 

celem była umiejętność 

prawidłowego podziału ról  

w zespołach klasowych. 

 Wycieczka klas I na lodowisko 

na Stadion Narodowy  

w Warszawie, 

 Utrwalenie świadomości 

istnienia potrzeby wspólnego 

działania na rzecz innych 

osób.  Złość, agresja, 

przemoc, rozwijanie wiedzy na 

temat różnych systemów 

wartości, utrwalanie 

prospołecznych postaw 

uczniów i rozwijanie 

pozytywnego systemu wartości 

w klasie, organizacja 

uroczystości klasowych: 

Jasełka, Bal Wszystkich 

Świętych, przygotowanie sal 
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uświadomienie roli 

zdrowego 

współzawodnictwa  

i współpracy  

w zespole, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kształtowanie 

poczucia 

odpowiedzialności 

za dobre imię 

rodziny, klasy  

lekcyjnych na obchody 100-

lecia Niepodległej. 

 Udział w Akademii Filmowej: 

Film wraz z prelekcją " 

Dywizjon 303. Historia 

prawdziwa.".  

 Prelekcja o czasach PRL oraz 

wspólne oglądanie filmu 

"Zimna wojna "  

 Udział w projekcji filmu Piotra 

Domalewskiego ,,Cicha noc"  

w ramach Tożsamość w 

czasach awatarów - udział  

w prelekcji oraz wspólne 

oglądanie filmu Player One.  

 30 dniowe wyzwanie fitness.  

 Zumba na przerwach oraz 

podczas imprez – dni otwarte, 

studniówka, zakończenie roku.  

 Belgijka – integracja w tańcu -

Dzień Wszystkich Świętych, 

przerwy, studniówka. 

 Udział klasy w akademii 

filmowej.- Hera, koka, Hasz, 

LSD - Być uzależnionym; 

zmagać się 

 z uzależnieniem bliskiej 

osoby.  

 Udział  w prelekcji oraz 

seansie filmu "Powrót Bena".  

 Świat był ślepy przed 

Holokaustem ,podczas 

Holokaustu i po nim nadal jest 

ślepy? udział klas w prelekcji 

oraz projekcji filmu. Kto 

napisze naszą historię? 

Jeszcze dzień życia - co już 

wiemy o Ryszardzie 

Kapuścińskim? Reporter 

wojenny jako bohater filmowy.  

 Integracja klas pierwszych – 

rajd  w dn. 28.09.18r. 

 Święto patrona szkoły - 

przybliżenie sylwetki 

Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego. 

 Organizacja pożegnania klas 

maturalnych. 
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i szkoły, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wdrożenie uczniów 

do rozwiązywania 

konfliktów drogą 

mediacji i 

negocjacji, 

 

 

 Praca w grupach jako forma 

pracy zespołowej na lekcji. 

 Zdrowe współzawodnictwo 

podczas udziału uczniów  

w konkursach szkolnych. 

 Udział w konkursie Booktalking 

- gawęda o książce. 

Wdrożenie działań mających 

na celu poprawę 

funkcjonowania uczniów  

w obrębie społeczności 

klasowej "Nie było żadnej 

nadziei" – udział w projekcji 

dyskusji nad problemem 

Powstania w Getcie 

Warszawskim (Akcja 

"Żonkile").  

 Udział klas w akcjach 

charytatywnych np. (zbiórka na 

rzecz chorego Jasia 

Linowskiego), 

 Udział w akademiach z okazji 

100 - lecia odzyskania 

Niepodległości, Jasełkach, 

święta KEN, święta patrona 

szkoły. 

 Rozwiązywanie konfliktów. 

Zagadnienia związane z: 

tolerancją, integracją klasową  

i współodpowiedzialnością, 

umiejętnością rozwiązywania 

konfliktów rówieśniczych.  

Na bieżąco rozwiązywano  

w obecności pedagogów lub 

rodziców sprawy nagłe  

i niepokojące. 

 Udział klas  lub jej 

przedstawicieli  

w akademiach szkolonych. 

 Rozmowy indywidualne  

z uczniem i z rodzicami,  

 Zasady prawidłowego 

zachowania podczas wyjść  

i wycieczek szkolnych –  

l. wychowawcza 

 Systematycznie uświadamiano 

uczniów  

w potrzebie działania 
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wdrożenie do 

szanowania 

własności 

społecznej  

i osobistej. 

 

 

 

 

 

rozwinięcie 

umiejętności 

wyrażania swoich 

opinii, myśli i 

odczuć, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zespołowego, pracowano  

w grupach podczas lekcji. 

prowadzono model lekcji 

odwróconej. Zachęcano 

uczniów do udziału w 

konkursach przedmiotowych 

oraz angażowano do czynnego 

udziału w organizacji akademii  

i innych imprez szkolnych.  

  Rozwój zainteresowań, 

poszerzenie autonomii 

i samodzielności, kreatywności 

 i innowacyjności,  

 Udział klas w konkursach 

szkolnych – międzyklasowych, 

np. selfie z bohaterem,  na 

patrona sali, itp. Wycieczka 

klasowa: spływ kajakowy . 

 Rozwijanie kompetencji  

w zakresie wykorzystania 

różnych form pracy grupowej 

nad rozwiązaniem problemów 

– obecne , kształtowanie 

prospołecznych postaw 

uczniów i rozwijanie systemu 

wartości w klasie. 

  Krzysiowy Program Wsparcia 

Zdrowia Psychicznego.  

 Kształtowanie postawy 

proaktywnej dotyczącej 

własnego zdrowia i 

podejmowania za nie 

odpowiedzialności – l. 

wychowawcze 

 Kształtowanie umiejętności 

wyrażania emocji oraz ich 

rozumienia -  l. wychowawcze 

 Jak wyrażać swoje myśli, by 

nie wzbudzać agresji? - 

kształtowanie umiejętności 

budowania wypowiedzi w 

oparciu o zasady szacunku 

wobec drugiego człowieka 

oraz kultury osobistej – l. 

wychowawcze 

 Udział uczniów w akcji 

sprzątania Cmentarza 

Rzymskokatolickiego  
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w Radomiu. 

 Ojcowie niepodległości - 

zapoznanie  

z ekspozycją wystawową 

przygotowaną przez IPN 

„Utrwalanie postaw 

patriotycznych „100 lat 

Niepodległej” (sylwetka 

bohatera w sali lekcyjnej).” 

„Utrwalanie postaw 

patriotycznych „100 lat 

Niepodległej” - oglądanie filmu 

pt."Co musisz wiedzieć  

o odzyskaniu niepodległości?"  

z cyklu Historia bez cenzury.  

 Pielgrzymka w drodze - 

modlitwa w czasie rekolekcji 

Wielkopostnych. 

 Zapoznanie z regulaminem 

monitoringu wizyjnego, 

ujednoliconego oceniania 

wewnątrzszkolnego, pomoc 

psychologiczno - 

pedagogiczna, propozycje 

rodziców do planu 

wychowawcy klasy. 

Przedstawienie prezentacji 

przygotowanej przez 

pedagoga szkolnego - 

Procedury postępowania w 

sytuacjach kryzysowych – l. 

wychowawcze. 

 Udział uczniów w apelach 

szkolnych. 

 Spotkanie z radcą prawnym 

"Poznanie elementów edukacji 

prawnej",  udział delegacji 

klasy w debacie dotyczącej 

przemocy  

w rodzinie. 

 Udział w Dniu Edukacji 

Prawnej. Zwiedzanie budynku 

Sądu Rejonowego oraz 

rozmowa 

 z sędzią na temat wymiaru 

sprawiedliwości, 

 Czy znam swoje prawa? – 

warsztaty 
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podniesienie 

poziomu 

znajomości i 

przestrzegania 

zasad dobrego 

zachowania    

i kultury osobistej, 

 

 Udział uczniów w konkursie -  

Patriotyczny MEM - Radomski 

Czerwiec 1976r.  

 Udział pocztu sztandarowego  

w uroczystościach 

patriotycznych  

i szkolnych. 

 Udział młodzieży w spotkaniu  

z przedstawicielem IPN-u oraz 

projekcji filmu " Paszporty 

Paragwaju”. 

 Święto Niepodległości – udział 

uczniów w akademii. 

  Rocznica wybuchu Stanu 

Wojennego). 

 „Śladami historii Radomia” – 

zwiedzanie z przewodnikiem  

 „Utrwalanie prospołecznych 

postaw uczniów  

i rozwijanie pozytywnego 

systemu wartości  

w klasie. 

  Udział uczniów w debacie 

przedwyborczej 

 w wyborach do samorządu 

szkoły. 

 

Ukształcenia młodego 

człowieka dojrzałego 

emocjonalnie, 

wrażliwego, 

panującego nad swoimi 

emocjami w różnych 

sytuacjach życiowych. 

 

ukształtowanie 

właściwego 

reagowania na 

krytykę, opinię i 

sugestie innych, 

 

 

 

 

 

 

uwrażliwienie 

uczniów na 

potrzeby innych, 

 Komunikacja interpersonalna – 

 l. wychowawcza. 

 Zaangażowanie uczniów w 

różne formy aktywności (koła 

zainteresowań, wolontariat 

itp.). 

 Analiza stopnia zaangażowania 

uczniów klasy w działania 

wolontariatu – opiekun 

wolontariatu. 

 

 Aktywny udział w szkolnej akcji 

wolontariatu wspierającej 

Nataniela. 

 „Praca nad charakterem - 

samowychowanie.” 

 

 Propagowanie  postawy 

otwartej na potrzeby innych, 

zachęcanie  do pracy  
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wdrożenie uczniów 

do niesienia 

bezinteresownej 

pomocy i 

podejmowania 

inicjatyw, 

 

 

 

 

 

udoskonalenie 

umiejętności 

kierowania 

własnymi 

emocjami, 

 

 

 

 

 

 

kształtowanie 

wrażliwości 

uczuciowej oraz 

umiejętności 

oddzielania sądów i 

ocen   od emocji, 

 

 

 

w wolontariacie. 

 Przykłady realizacji:  

 Rozwijanie świadomości 

istnienia potrzeby wspólnego 

działania na rzecz innych osób. 

 Zbiórka żywności i rzeczy na 

potrzeby radomskiego 

schroniska dla zwierząt – akcja 

wolontaryjna przeprowadzona 

od października do stycznia.  

 

 Udział klasy w akcjach 

wolontariatu szkolnego- zbiórka 

funduszy dla schroniska dla 

zwierząt oraz pieniędzy dla 

chorego chłopca. 

 Udział uczniów w akcjach 

szkolnego wolontariatu we 

współpracy z SCM Arka  

w Radomiu, SOSW dla Dzieci  

Niewidomych, Radomskim 

Schronisku dla Zwierząt, 

Fundacją Wolne Miejsce, 

Biegiem Radom, podopiecznymi 

indywidualnymi. 

 „Postać Ireny Sendler - "Kto 

ratuje jedno życie, ten ratuje 

cały świat. 

 

 Realizacja Programu Wsparcia 

Zdrowia Psychicznego. 

 Stres i sytuacje stresowe. Jak 

zapanować nad stresem? – 

 l. wychowawcza 

Co powoduje stres? Jakie są 

objawy stresu? Jak się 

zachować w sytuacji 

stresowej? – 

 l. wychowawcza. 

 „Rozwijamy umiejętności 

wyrażania emocji oraz ich 

rozumienia. 

 Techniki pracy umysłowej. 

Zapobieganie zmęczeniu 

 i znużeniu. Relaks.” 

 Doskonalenie umiejętności 

obniżania napięcia  

 - „Rozwijanie umiejętności 
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doskonalenie 

umiejętności 

obiektywnego 

oceniania siebie 

 i innych, 

 

 

 

 

 

 

kształtowanie 

umiejętności 

samoakceptacji, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kształtowanie 

kultury żywego 

słowa 

spędzania czasu wolnego.” -  

l. wychowawcza. 

 „Rozwijamy umiejętności 

wyrażania siebie i swoich 

uczuć.” -l. wychowawcza. 

 „Troska o ludzkie życie.” 

„Poszanowanie godności 

 i wolności człowieka.”  

- l. wychowawcza. 

 Przeprowadzano  rozmowy 

indywidualne na temat różnych 

problemów, które dostrzegł lub 

podejrzewał nauczyciel. 

 Kim jestem? Chcę zrozumieć 

świat – l. religii 

 Sztuka życia – l. religii. 

 Chrystus broniący ludzkiej 

godności – l. religii 

 Wizerunek idealnego ciała – 

anoreksja czyli samotność 

serca - l. wychowawcza. 

 Kształtowanie umiejętności 

zdrowego odżywiania. 

Poznanie przyczyn zaburzenia 

odżywiania ich skutków oraz 

możliwości uzyskania pomocy -  

 l. wychowawcza. 

 Psychotest - jaki jestem ? -  

l. wychowawcza. 

 Podczas zajęć, ale także 

 w czasie przerw zwracano 

uwagę na poprawność języka 

 i jego kulturę. 

 Utrwalanie umiejętności 

budowania wypowiedzi  

w oparciu o zasady szacunku 

wobec drugiego człowieka oraz 

kultury osobistej. 

 Wyjście do Teatru 

Powszechnego im. Jana 

Kochanowskiego w Radomiu 

na spektakl Ferdydurke. 

Wyjazd do Teatru Narodowego 

w Warszawie 

 na spektakl Tartuffe albo 

Szalbierz.  
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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. 

 

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, 

 

 

kształtowanie u 

uczniów 

umiejętności 

samokontroli  

i krytycznego 

myślenia przy 

podejmowaniu 

 Definicja zdrowia. Co to jest 

prozdrowotny styl życia? – 

 l. wychowawcze. 

 Jakie znasz zachowania 

prozdrowotne?  

 Upowszechnienie zdrowego 

stylu życia – gabloty. 

 Osobisty plan aktywności 

fizycznej ucznia 

uwzględniający wskaźnik 

BMI – l. wych – fiz. 

 Jogging jako forma rekreacji 

dla każdego, poprawiająca 

ogólną sprawność fizyczną 

– l. wych – fiz. 

    

 Udział w prelekcji 

zorganizowanej w szkole 

dotyczącej uzależnień od 

narkotyków prowadzone 

przez policję z KMP w 

Radomiu. 

 Udział klasy w warsztatach  

z profilaktyki uzależnień 

prowadzone przez 

terapeutę  

z Karanu. 

 Jakie są rodzaje substancji 

uzależniających? – chemia. 

 Dążenie do zmiany 

zachowań zdrowotnych 

poprzez utrwalanie 

zachowań sprzyjających 

zdrowiu – l. biologii. 

 Krzysiowy Program 

Wsparcia Zdrowia 

Psychicznego. 

 Kształtowanie postawy 

proaktywnej dotyczącej 

własnego zdrowia 

 i podejmowania za nie 

odpowiedzialności  

 Kształtowanie umiejętności 

spędzania czasu wolnego – 

godz.wych. 

 Udział w prelekcji oraz 

projekcji filmu ,,Player One" 
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decyzji w trudnych 

sytuacjach, 

 

 

dostarczenie 

uczniom wiedzy na 

temat 

odpowiedzialności 

prawnej, 

konsekwencji 

używania i 

posiadania 

narkotyków oraz 

konsekwencji 

prawnych 

związanych   

z naruszeniem 

przepisów ustawy o 

przeciwdziałaniu 

narkomanii 

 

 

wskazanie 

sposobów 

umiejętnego 

zagospodarowania  

i aktywnego 

spędzania czasu 

wolnego. 

rozwijanie 

kompetencji 

cyfrowych uczniów i 

nauczycieli. 

Bezpieczne i 

odpowiedzialne 

korzystanie z 

zasobów 

dostępnych w sieci. 

 

 

w ramach Akademii 

Filmowej 

 Utrwalanie informacji o 

bezpiecznych 

zachowaniach podczas 

korzystania z portali 

społecznościowych oraz 

metodach przeciwdziałania 

cyberprzemocy  - l. 

wychowawcza. 

 Unikanie zagrożeń 

związanych  

z rozwojem technologii 

informacyjnej.- inf. 

 Profilaktyka zachowań 

ryzykownych - 

przeciwdziałanie przemocy, 

w tym cyberprzemocy 

nieletnich (konsekwencje 

prawne)  - prelekcje 

poprowadzone –przez p. W. 

Wolskiego. 

 Udział klas w prelekcji oraz 

seansie filmu "Powrót 

Bena". 

 Uczestnictwo rodziców w 

prelekcji ks. M. 

Dziewieckiego dotyczącej 

empatii i asertywności w 

wychowaniu . 

 „Etyczne i zdrowotne 

konsekwencje stosowania 

środków dopingujących.”  

 „Utrwalanie postaw 

aprobujących abstynencję i 

unikanie substancji 

psychoaktywnych.  

 Udział w spotkaniu 

uzależnienia od hazardu”. 

  „Być matką, być ojcem. 

  „Odpowiedzialne 

rodzicielstwo, to 

znaczy...godz. 

wychowawcze. 

 

 „Utrwalenie postawy 

proaktywnej dotyczącej 

własnego zdrowia  
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Profilaktyka 

wczesnego 

macierzyństwa. 

 

i podejmowania za nie 

odpowiedzialności - godz. 

wychowawcze. 

 Warsztaty z profilaktyki raka 

piersi i promocja zawodów 

medycznych.  

 Dostarczenie rzetelnej 

wiedzy ryzyku i 

konsekwencjach 

wczesnego rozpoczęcia 

życia seksualnego - godz. 

wychowawcze 

 Uświadomienie uczniom 

ryzyka wynikającego z 

rozpoczęcia życia 

seksualnego – godz. 

wychowawcze 

 Kształtowanie 

odpowiedzialności za 

decyzje mające wpływ na 

życie i zdrowie swoje i 

innych - godz. 

wychowawcze. 

 Pogłębienie refleksji i 

świadomości związanej  

z konsekwencjami 

zachowań ryzykownych w 

sferze seksualnej i ich 

wpływu na życie młodego 

człowieka. - „Kłopoty z 

płciowością” - godz. 

wychowawcze 

 

Dostarczenie rzetelnej 

wiedzy o ryzyku i 

konsekwencjach 

wczesnego rozpoczęcia 

życia seksualnego 

 

 

Uświadomienie 

uczniom ryzyka 

wynikającego z 

rozpoczęcia życia 

seksualnego. 

 

 

 

 Lekcja z podziałem na 

grupy dziewcząt i chłopców. 

Temat: Czekać - nie 

czekać?, czyli o inicjacji 

seksualnej - godz. 

wychowawcze.  

 

  NIE - dla presji seksualnej 

-  godz. wychowawcze 

 Samotne rodzicielstwo - czy 

zawsze musi być trudne?  - 

godz. wychowawcze. 
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 „Przemoc i przestępstwa 

seksualne” - godz. 

wychowawcze 

   „Coraz więcej chorób 

przenoszonych drogą 

płciową, coraz więcej 

zakażonych. Dla dziewcząt”  

- godz. wychowawcze 

 „Coraz więcej chorób 

przenoszonych drogą 

płciową, coraz więcej 

zakażonych. 

 Dla chłopców”  - godz. 

wychowawcze 

 „Jak uchronić się przed 

AIDS?” godz. 

wychowawcze 

 „Dziewięć ważnych 

miesięcy.”  - godz. 

wychowawcze 

 „Aborcja. Co mówi na ten 

temat prawo, medycyna  

i kodeks etyczny - godz. 

wychowawcze 

 „Antykoncepcja.” godz. 

wychowawcze 

 „Ciąże nieletnich” godz. 

wychowawcze. 

Podniesienie motywacji 

wśród uczniów oraz 

wdrożenie do 

systematycznej pracy. 

 

dokonanie 

comiesięcznej 

analizy frekwencji 

klas, 

 

długofalowe 

działania 

naprawcze 

dotyczące niskiej 

frekwencji uczniów 

 

 

spójne i 

konsekwentne 

 Regularnie monitorowano 

frekwencję uczniów  

i reagowano na nadmierną 

absencję - rozmowy  

 z rodzicami, uczniami, 

sprawy zgłaszano do 

pedagogów, zakładano 

uczniom kontrolki 

obecności, objęto 

programem Tandem. 

 Systematyczne 

zapoznawanie uczniów i 

rodziców z zapisami 

raportów o frekwencji. 

 Stosowanie zapisów 

zawartych w w/o programie 

 Omawianie bieżących 

spraw wychowawczych - 
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działanie 

nauczycieli zgodne  

z zapisami Statutu i 

innych dokumentów 

szkolnych, 

 

konsekwentne 

rozliczenie 

opuszczonych 

przez ucznia godzin 

lekcyjnych, 

 

 

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  

lekcje wychowawcza. 

 Omówienie podczas 

wywiadówki wyników  

i frekwencji klasy w I 

półroczu (przedstawienie 

średniej ocen i frekwencji w 

porównaniu do pozostałymi 

klasami licealnymi i 

gimnazjalnymi, podanie 

liczby osób z frekwencją 

poniżej 75%  

i powyżej 90%, zestawienie 

ocen z zachowania, 

zapoznanie z ocenami 

śródrocznymi). Ustalenie 

zasad funkcjonowania 

uczniów na wszystkich 

zajęciach, rozmowa  

o wyzwaniach dotyczących 

uczniów w II półroczu. 

Przekazanie informacji  

i ustaleń z rodzicami  

i nauczycielami uczniom na 

godzinie wychowawczej. 

Zapoznanie ze źródłami 

informacji w bibliotece. – 

zajęcia opiekuńczo- 

wychowawcze  

 „Edukacja zdrowotna - 

Zdrowy tryb życia. 

Odpoczynek i jego formy. 

  Racjonalne 

gospodarowanie czasem. 

Planowanie zajęć. 

Zachowanie odpowiednich 

proporcji między nauką, 

pracą, a odpoczynkiem.” –

poprawa ocen i 

systematyczne 

przygotowanie się do zajęć,  

 Poprawa frekwencji oraz 

przychodzenie do szkoły 

punktualnie, aby uniknąć 

spóźnień. Częste kontakty 

wychowawcy z rodzicami. 

 Udzielenie pisemnego 

upomnienia wychowawcy 
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i innowacyjność 

uczniów. 

 

klasy. 

 nagana dyrektora szkoły. 

 nieusprawiedliwianie 

nieobecności po upływie 

statutowego terminu. 

 Przypomnienie procedur 

usprawiedliwiania 

nieobecności oraz zwolnień  

z zajęć  – zebranie z 

rodzicami. 

 Analiza frekwencji oraz 

postępów w nauce – godz. 

wych. 

 Stała  współpraca  domem 

rodzinnym uczniów - 

telefony do rodziców. 

 Wiadomości wysłane do 

rodziców uczniów w/s 

nieobecności na zajęciach. 

 Wzywanie rodziców do 

szkoły na rozmowę z 

wychowawcą klasy. 

Wysoka motywacja 

wewnętrzna młodzieży 

do nauki. 

 

wprowadzenie 

innowacji 

organizacyjnej „ 

Odpowiedzialność 

– zarządzam 

życiem w taki 

sposób, by 

stanowiło ono 

wartość” 

 

 

 

wdrożenie 

młodzieży do 

podejmowania 

odpowiedzialności 

za siebie i swoje 

decyzje 

przygotowanie do 

odnalezienia się 

 w przyszłości na 

rynku pracy lub w 

 

 Zachowanie się człowieka  

w sytuacjach trudnych. 

 Jak się uczyć, żeby się 

nauczyć - metody 

skutecznego uczenia się, 

mnemotechniki. Zajęcia  

z pedagogiem 

 Poznanie metod 

skutecznego uczenia się 

(prezentacje i pogadanki). 

 Learning vocabulary- 

general advice. Jak 

efektywnie uczyć się 

angielskiego słownictwa- 

techniki zapamiętywania 

słów i wyrażeń -  j. angielski 

 Ćwiczymy umiejętność 

czytania za zrozumieniem. - 

geografia 

  

 Sposoby zapamiętywania 

słownictwa i struktur 

leksykalno-gramatycznych -  

j.polski 
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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, 

 

 Stosowanie 

zasady ,,ochotnik nie 

dostaje minusa” 

Systematyczne 

przygotowywanie arkuszy 

przygotowujących do prac 

klasowych/ sprawdzianów  

z wyróżnieniem 

umiejętności wymaganych 

na poszczególne poziomy 

Przygotowywanie arkuszy 

prac 

klasowych/sprawdzianów 

 z wyróżnieniem zadań 

wymaganych na 

poszczególne oceny. 

 Stosowanie różnorodnych 

form pracy podczas zajęć 

lekcyjnych. 

 Diagnoza stylów uczenia się  

i inteligencji wielorakiej.  

 Stosowanie systemu 

znaczków jako formy 

sprawdzania prac 

domowych i nie tylko prac 

domowych. 

 Zachęcanie do udziału w 

licznych warsztatach 

organizowanych przez 

szkolę.  

 Projektowanie i tworzenie 

atrakcyjnej prezentacji 

multimedialnej. 

 Wdrażanie wypracowanego 

w szkole modelu dobrej 

lekcji.  

 Udział uczniów  

w konkursach 

wewnętrznych i 

zewnętrznych. 

 Udział w konkursie 

zorganizowanym przez 

Wodociągi Miejskie w 

Radomiu na nowe hasło 

promujące picie wody 

prosto z kranu, listopad 

2018 r.  

 Udział uczniów w konkursie 
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dostosowanie 

wymagań do 

poziomu i 

możliwości ucznia, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dostosowanie 

wymagań do 

możliwości ucznia, 

 

 

 

 

 

plastycznym 

organizowanym przez 

Gminę Miasta Radom 

"Skutki zmian klimatu", 

marzec 2019 r.  

 Udział uczniów w Szkolnym 

Konkursie Przyrodniczym 

zorganizowanym przez 

nauczycieli przyrodników, 

luty 2019 r., testy 

diagnostyczne na wejściu 

klasy pierwszej. 

 zajęcia z wychowawcą. 

 rozmowy indywidualne  

z uczniami, rozmowy 

 z rodzicami. 

 „Przypomnienie metod 

skutecznego uczenia się.” – 

godz. wych. 

 Przypomnienie wyników 

diagnozy stylów uczenia się  

i inteligencji wielorakiej” . 

godz. wych. 

 Udział w prelekcji 

"Gwarancje ochrony prawa 

własności i podstawy jego 

ograniczeń  

w polskim porządku 

prawnym" Panteon cnót i 

wartości. Memotechnika: 

"Ja mam , kto ma”? 

 Utrwalanie prospołecznych 

postaw uczniów i rozwijanie 

pozytywnego systemu 

wartości w klasie.  

 „Zapoznanie uczniów  

z zapisami nowego 

regulaminu SU i ordynacją 

wyborczą. „Motywacja do 

nauki” . Wspieranie 

kreatywności - Kto trzyma 

rękę na termostacie ziemi? 

– udział  

w wykładzie na 

Uniwersytecie Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w 

Warszawie - Udział klasy  

w Olimpiadzie Wiedzy 
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diagnoza 

możliwości ucznia 

oraz stylów uczenia 

się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wspieranie 

Ekologicznej Udział klasy  

w prelekcji dotyczącej 

studiów za granicą w 

ramach programu Erasmus.  

 Udział uczniów w XIV 

Radomskich Targach 

Pracy. Zapoznanie 

młodzieży  

z sytuacją na lokalnym 

rynku pracy.  

 Przeprowadzono lekcje 

wychowawcze dotyczące 

metod i technik uczenia się. 

Systematycznie oceniano 

pracę uczniów, stosując 

zróżnicowane wymagania 

ze względu na możliwości 

intelektualne uczniów.  

 Stosowano pracę w 

grupach mieszanych pod 

względem umiejętności i 

możliwości lub w parach: 

uczeń słaby – uczeń 

mocny. Przeprowadzono 

diagnozę stylów uczenia się 

i stosowano formy pracy dla 

słuchowców, wzrokowców i 

kinestetyków. 

 Utrzymywano stały kontakt 

telefoniczny lub osobisty z 

rodzicami uczniów, 

opiekunami prawnymi oraz 

placówkami, np. „Słoneczny 

Dom”. 

 Opracowanie dostosowań 

dla uczniów posiadających 

opinię z PPP,  

 Zapoznanie się z opiniami 

uczniów,  

 Realizacja zaleceń 

zawartych w opiniach, 

 Objęcie uczniów pomocą 

psychologiczno – 

pedagogiczną, 

 Udział uczniów w programie 

profilaktycznym Tandem. 

 Udział uczniów w zajęciach 

rewalidacyjnych. 
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kreatywności 

 

 Udział uczniów w konkursie 

„ Szkoła przyjazna 

środowisku” 

 Udział uczniów w konkursie 

„ Ośmiu Wspaniałych”. 

 

 

 

Proszę o podanie Państwa propozycji do programu wychowawczo-profilaktycznego na rok 

szkolny 2019/2020: 

1. „Spotkania na szczycie K2” – korepetycje koleżeńskie – organizacja zajęć raz w 

tygodniu podczas których uczniowie zdolni pracowaliby z uczniami słabszymi, 

mającymi problemy w nauce. Nauczyciel byłby tylko w roli opiekuna. 

2. Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego, w tym udział w 

akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt, wycieczki krajoznawcze i inne. 

3. „Myślę więc nie ślę” ma na celu edukowanie na temat niebezpieczeństw 

związanych z sekstingiem oraz podniesienie świadomości uczniów wokół tego 

zjawiska. 

4. „Przytul hejtera”  celem zajęć jest propagowanie sprzeciwu wobec hejtu w sieci, ale 

bez agresji i eskalowania przemocy. 

5. Jak zmierzyć się ze zjawiskiem patostreamingu? - zajęcia, które mają na celu  

zapobieganie zachowaniom destrukcyjnym. Uwrażliwienie na publikowaną  

w Internecie przemoc oraz wulgarne treści.  

6. „ Trzeźwy poranek” myślą przewodnią zajęć  będą przyczyny, skutki  

i odpowiedzialność prowadzenia pojazdów osób znajdujących się pod wpływem 

alkoholu bądź innych środków psychoaktywnych.  

7. Edukacja prawna w szkołach – warsztaty dla uczniów 

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 
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Poradni Psychologiczno Pedagogicznej objęci byli zajęciami korekcyjno - 

kompensacyjnymi.  

W roku szkolnym 2018/2019 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 – ewakuacji, 

 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, 

 objęcie szczególnym nadzorem we wrześniu i październiku uczniów sprawiających 

kłopoty wychowawcze, 

 rozmowy z rodzicami – indywidualne i pogadanki w czasie zebrań. 

 uaktualnienie procedur bezpieczeństwa w szkole, 

 założenie skrzynki „ Korczakowskiej” 

 udział uczniów w debacie na temat „ Przemoc w rodzinie” 

 udział uczniów w debacie na temat „ Bezpieczeństwa w sieci” 

 udział uczniów w spotkaniu z Policją na temat odpowiedzialności karnej nieletnich, 

 udział w warsztatach „ Hazard – nie dziękuję”. 

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 – 9 , stypendia – 27 ucz. 

 wymiana informacji wychowawców  klas z pedagogiem na temat dokumentacji 

dostarczanej przez rodziców,  pomoc specjalisty w ich analizie- opracowanie 

dostosowań do opinii z PPP, opracowanie IPTU – dl uczniów z orzeczeniem  

o kształceniu specjalnym - 2 
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 prowadzenie pogadanek wśród uczniów na temat zachowania, postaw koleżeńskich, 

pomoc w łagodzeniu konfliktów – ok 90 rozmów, 

 organizacja warsztatów i prelekcji  prowadzonych na terenie szkoły przez 

specjalistów – 4 : Cyberprzemoc – OIK w Radomiu,  Odpowiedzialność karna 

nieletnich – KMP w Radomiu, Przemoc w rodzinie – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,  

„ Hazard – nie dziękuje” poprowadzona przez  pracowników Krajowej Administracji 

Skarbowej w Warszawie,  

 współpraca z PPP nr 3 w zakresie kierowania dzieci na badania – 9 ucz. 

 kontakt pedagoga i wychowawców z kuratorami sądowymi i  sprawującymi opiekę 

nad uczniami – 8 ucz. 

Podsumowanie sprawozdania 

Analiza sprawozdań przedłożonych przez wychowawców i nauczycieli pozwala stwierdzić, 

iż realizacja  Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego przebiegła  

prawidłowo. Rozwijane są  wszystkie sfery osobowości uczniów. Każde dziecko ma szansę 

na  osiągnięcie szeroko rozumianego sukcesu adekwatnego do jego możliwości.  

Nauczyciele kształtują 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. 

Raport z badania ankietowego uczniów do ewaluacji programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły 

Ankieta przeprowadzona została 6 czerwca  2019 roku, w celu zebrania danych do ewaluacji 

szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. Składała się z 11 pytań. Przebadanych 

zostało 104  uczniów klas pierwszych i drugich.  

Analiza wyników 

Pyt.1. Czy w trakcie zajęć/prelekcji organizowanych na terenie szkoły mogłaś/eś rozwijać 

umiejętność panowania nad swoimi emocjami? 
 

 

Po analizie 62% uczniów stwierdziło, że nie miało w szkole możliwości rozwijania 

umiejętności panowania nad swoimi emocjami, natomiast 38% ankietowanych odpowiedziało 

twierdząco. 

WNIOSEK 

Należy  podjąć  działania mające  na celu rozwijanie kompetencji emocjonalnych uczniów. 
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Pyt.2 Jeśli tak, to w jaki sposób nauczyłaś/eś się je kontrolować? 

Odpowiedzi uczniów:  

 w tej szkole niczego się nie da nauczyć,  

 nauczyłam się kontrolować gniew przed nauczycielami - trzymając go w sobie,  

 nie nauczyłem się panować nad emocjami,  

 poprzez rozmowę z panią pedagog, 

 na zajęciach wf,  

 przez mecze. 

Po analizie wypowiedzi ankietowanych wynika, iż uczniowie nie nabyli umiejętności 

kontrolowania emocji. 

WNIOSEK  

Przeprowadzić we wszystkich klasach zajęcia z rozpoznawania, akceptowania  

i wyrażania własnych emocji. Uczyć konstruktywnych sposobów radzenia sobie z emocjami, 

ich kontrolą. 

Pyt.3. Czy w czasie zajęć/uroczystości szkolnych miałaś/eś okazję rozwijać swoją postawę 

patriotyczną i moralną?  

 

Zdecydowana większość uczniów (81%) uważa, że miała możliwość rozwijać postawę 

patriotyczną i moralną w trakcie zajęć czy uroczystości szkolnych. Natomiast 18% 

ankietowanych  temu zaprzeczyło. 

WNIOSEK 

Kontynuować prowadzone formy działania (lekcje tematyczne, uroczystości szkolne, itp.), 

których efektem ma być budowanie i rozwijanie postawy patriotycznej, moralnej. 

Pyt. 4.Czy brałaś/eś udział w prelekcjach/zajęciach na terenie szkoły dotyczących 

zagrożeń wynikających ze stosowania środków uzależniających (palenie tytoniu, 

 e-papierosów, spożywanie alkoholu, narkotyków, w tym dopalaczy, sterydów, 

napojów energetycznych, uzależnienia od komputera, telefonu i Internetu) 

prowadzonych przez wychowawców lub innych specjalistów? 
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76% respondentów twierdzi, że brało udział w prelekcjach/zajęciach na terenie szkoły 

dotyczących zagrożeń wynikających ze stosowania środków uzależniających. Natomiast 

24% respondentów ma odmienne zdanie. 

WNIOSEK 

W spotkaniach ze specjalistami powinni brać udział wszyscy uczniowie. 

Pyt. 5 Czy posiadasz wiedzę o tym, jakie jest ryzyko i konsekwencje wczesnego 

rozpoczęcia życia seksualnego? 

 

 
Większość ankietowanych (86%) deklaruje, że posiada wiedzę odnośnie ryzyka                        

i konsekwencji wczesnego rozpoczęcia życia seksualnego. 14% ankietowanych uważa, iż 

takiej wiedzy nie posiada. 

WNIOSEK 

Dalej prowadzić edukację w zakresie konsekwencji wczesnego rozpoczynania życia 

seksualnego. 

Pyt.6 Czy nauczyciele w trakcie zajęć potrafią zmotywować cię do systematycznej 

pracy? 
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Badani w 67% wskazują, że nauczyciele potrafią zmotywować ich  do systematycznej pracy, 

a 31 uczniów ( 33%) ma zdanie przeciwne. 

WNIOSEK 

Podnosić motywację i zachęcać uczniów do dalszych działań w procesie uczenia się. 

Planować zajęcia w taki sposób, aby każdy uczeń odnalazł aktywność odpowiadającą 

swojemu stylowi uczenia się.  

Pyt. 7. Czy miałaś/eś okazję dowiedzieć się na zajęciach szkolnych, czym jest zjawisko 

cyberprzemocy oraz jak bezpiecznie korzystać z sieci? 

 

 

Prawie wszyscy badani (90%) sądzą, że na zajęciach szkolnych mieli możliwość dowiedzieć 

się, czym jest zjawisko cyberprzemocy oraz jak bezpiecznie korzystać z sieci. Natomiast 

10% odpowiedziało, iż  nie dowiedziało się tego w szkole. 

WNIOSEK 

Kontynuować edukację w zakresie cyberprzemocy i zasad bezpiecznego korzystania  

z Internetu. Włączać w te działania rodziców. 

Pyt.8. Czy w szkole zdobyłaś/eś wiedzę o zasadach dobrego zachowania i kultury 

osobistej w relacjach z innymi (relacje oparte na tolerancji, szacunku, uczciwości 

 i szczerości, pokojowe rozwiązywanie konfliktów, bycie pomocnym)? 
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Większość badanych uczniów (80%) twierdzi, że zdobyła w szkole wiedzę o zasadach 

dobrego zachowania i kultury osobistej w relacjach z innymi. Natomiast tego zdania nie 

podziela 20% ankietowanych. 

WNIOSEK 

Rozmawiać z uczniami na tematy związane z kulturą osobistą, tolerancją, szacunkiem, 

uczciwością i szczerością oraz o ich znaczeniu w tworzeniu satysfakcjonujących relacji. 

Przestrzegać ustalonych przez klasę zasad postępowania i rozwiązywania sporów. 

Podkreślać rolę spokojnej rozmowy w wyjaśnianiu konfliktów. Przypominać o wartościach 

promowanych przez szkołę. 

Pyt. 9. W jaki sposób szkoła uczy rozwiązywać konflikty, reagować na 

przemoc/krzywdę innych?  

 

 
W pytaniu 9 badani najczęściej wskazywali, że szkoła uczy rozwiązywania konfliktów  

i reagowania na przemoc/krzywdę innych, poprzez podejmowanie tego tematu na godzinach 

wychowawczych (71%). Spotkania edukacyjne ze specjalistami wybrało 39% ankietowanych, 

a 38% uczniów, uważa że mogli nauczyć się rozwiązywania problemów przez rozmowę  

i wyjaśnienie konfliktu. Również 38% badanych odpowiedziało, że nauka ta odbywa się 

dzięki jasno określonym zasadom zachowania, których przestrzegania się w szkole wymaga.  

Odpowiedź, że w szkole nie ma zgody na takie zachowania, wybrało 34%. 

WNIOSEK 
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Nadal promować w różnych formach (np. na godzinach wychowawczych, apelach) metody 

pokojowe, oparte na rozmowie, wyjaśnianiu sytuacji konfliktowych. Ponadto na bieżąco 

informować rodziców o sytuacji wychowawczej i podejmowanych działaniach, a także  

o zasadach panujących  w szkole. 

Pyt. 10 Czy wychowawca zapoznał cię z procedurami bezpieczeństwa stosowanymi  

w sytuacjach zagrożenia? 

 

 

 

83% badanych deklaruje, że zostało zapoznanych przez wychowawcę z obowiązującymi 

procedurami bezpieczeństwa stosowanymi w sytuacjach zagrożenia. Natomiast 17% 

ankietowanych odpowiedziało, że wychowawca tego nie zrobił. 

WNIOSEK 

Przypominać uczniom i rodzicom procedury bezpieczeństwa w celu ich utrwalenia. 

Pyt. 11. Jakie zagadnienia, według ciebie, powinny zostać ujęte w programie 

wychowawczo-profilaktycznym? 

 cyberprzemoc, 

 toksyczne związki, 

 samoakceptacja, 

 tolerancja. 

 

 

Raport z badania ankietowego rodziców 

do ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły 

Ankieta przeprowadzona została 30 czerwca 2019 roku, w celu zebrania danych do 

ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. Składała się z 10 pytań. 

Przebadanych zostało 97 rodziców uczniów z klas pierwszych i drugich.  

Analiza wyników 
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61% rodziców stwierdziło, że ich dziecko miało w szkole możliwość rozwijania umiejętności 

panowania nad swoimi emocjami, natomiast 39% odpowiedziało przecząco. 

WNIOSEK 

Należy informować rodziców o podejmowanych działaniach mających na celu rozwijanie 

kompetencji emocjonalnych uczniów.  

pyt. 2 Jeśli TAK, to w jaki sposób dziecko nauczyło się kontrolować emocje? 

Odpowiedzi rodziców: poprzez dodatkowe zajęcia, rozmowę o uczuciach i kontakt  

z rówieśnikami, rozmowa z nauczycielem czy pedagogiem, przez naukę dystansu do siebie  

i opanowania, spokojne wysłuchanie uwag drugiej strony i rozmowę na ich temat, im dziecko 

starsze tym mądrzejsze. 

Najczęściej wskazywaną przez rodziców formą kontroli emocji była rozmowa. 

WNIOSEK 

Wskazane będzie zwiększenie świadomości rodziców odnośnie konstruktywnych metod 

kontroli emocji. 
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Zdecydowana większość rodziców (98%) uważa, że ich dziecko miało możliwość rozwijać 

postawę patriotyczną i moralną w trakcie zajęć i uroczystości szkolnych. Jedynie 2% 

rodziców temu zaprzeczyło. 

WNIOSEK 

Kontynuować prowadzone formy działania (lekcje tematyczne, uroczystości szkolne, itp.), 

których efektem ma być budowanie i rozwijanie postawy patriotycznej, moralnej. 

 

 

83% rodziców twierdzi, że ich dziecko brało udział w prelekcjach/zajęciach na terenie szkoły 

dotyczących zagrożeń wynikających ze stosowania środków uzależniających. Natomiast 

17% respondentów ma odmienne zdanie. 

WNIOSEK 

Częściej i skuteczniej powiadamiać rodziców o prowadzonej w szkole psychoedukacji  

i działaniach profilaktycznych. 

 Większość rodziców (98%) deklaruje, że ich dzieci posiadają wiedzę odnośnie ryzyka                       
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i konsekwencji wczesnego rozpoczęcia życia seksualnego. 2% ankietowanych uważa, iż ich 

dziecko nie posiada takiej wiedzy. 

WNIOSEK 

Dalej prowadzić edukację w zakresie konsekwencji wczesnego rozpoczynania życia 

seksualnego. 

 Opiekunowie w 87% wskazują, że nauczyciele potrafią zmotywować ich dziecko do 

systematycznej pracy, 13% ma zdanie przeciwne. 

 

 

 

WNIOSEK 

Informować rodziców o stosowanych w trakcie lekcji metodach i innowacjach, stylach 

uczenia  

i rodzajach motywacji. Zwiększać świadomość rodziców, co do roli motywacji wewnętrznej 

uczniów w procesie nauki. 
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Prawie wszyscy rodzice (98%) sądzą, że ich dziecko na zajęciach szkolnych miało 

możliwość dowiedzieć się, czym jest zjawisko cyberprzemocy oraz jak bezpiecznie korzystać 

z sieci. Natomiast 2% odpowiedziało, iż dziecko nie dowiedziało się tego w szkole. 

WNIOSEK 

Kontynuować edukację w zakresie cyberprzemocy i zasad bezpiecznego korzystania z 

Internetu. Włączać w te działania rodziców. 

 

 

 

Prawie wszyscy rodzice (97%) twierdzą, że ich dzieci zdobyły w szkole wiedzę o zasadach 

dobrego zachowania i kultury osobistej w relacjach z innymi, tego zdania nie podziela 3% 

ankietowanych. 

WNIOSEK 
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Częściej rozmawiać z rodzicami o zasadach promowanych przez placówkę, a także o 

sposobach rozwiązywania sytuacji spornych w szkole. 

 

W pytaniu 8 rodzice najczęściej wskazywali, że szkoła uczy rozwiązywania konfliktów  

i reagowania na przemoc/krzywdę innych, poprzez podejmowanie tego tematu na godzinach 

wychowawczych (75%). Spotkania edukacyjne ze specjalistami wybrało 59% ankietowanych, 

a 48% rodziców uważa, że ich dzieci mogły nauczyć się rozwiązywania problemów przez 

rozmowę i wyjaśnienie konfliktu. Mniejsza grupa badanych odpowiedziała, że nauka ta 

odbywa się dzięki jasno określonym zasadom zachowania, których przestrzegania się  

w szkole wymaga - 33%, a 28% wybrało odpowiedź, że w szkole nie ma zgody na takie 

zachowania. 

WNIOSEK 

Nadal promować w różnych formach (np. na godzinach wychowawczych, apelach) pokojowe, 

oparte na rozmowie wyjaśnianie sytuacji konfliktowych oraz . Ponadto na bieżąco 

informować rodziców o sytuacji wychowawczej i podejmowanych działaniach, a także  

o zasadach panujących  w szkole. 

 

96% rodziców uważa, że ich dzieci zostały zapoznane przez wychowawcę z obowiązującymi 

procedurami bezpieczeństwa stosowanymi w sytuacjach zagrożenia. Natomiast 4% 

ankietowanych odpowiedziało, że wychowawca tego nie zrobił. 



88 
 

WNIOSEK 

Przypominać uczniom i rodzicom procedury bezpieczeństwa w celu ich utrwalenia. 

Pyt. 10 Jakie zagadnienia, według Państwa, powinny zostać ujęte w programie 

wychowawczo-profilaktycznym w przyszłym roku szkolnym? 

Rodzice podali następujące propozycje: 

 przemoc,  

 agresja,  

 radzenie sobie z szykanami ze strony rówieśników,  

 bezpieczeństwo,  

 reagowanie na nagłe wtargnięcie napastnika,  

 akceptacja,  

 szacunek,  

 kultura osobista,  

 kultura słowa,  

 radzenie sobie ze stresem związanym z nauką. 

Padła również odpowiedź, że należy podjąć te same zagadnienia, by utrwalić wiadomości.  

PODSUMOWANIE 

Rodzice lepiej oceniają działania szkoły - dostrzegają więcej efektów tych działań, niż 

uczniowie. Prawie wszyscy ankietowani rodzice widzą wpływ organizowanych zajęć    

 i uroczystości szkolnych na postawę patriotyczną i moralną ich dzieci. Uczniowie zaś mają 

podzielone zdania na ten temat. Podobnie przedstawiają się opinie dotyczące ryzyka 

wczesnego podjęcia życia seksualnego, zjawiska cyberprzemocy, zasad kultury i dobrego 

zachowania czy procedur bezpieczeństwa. Odpowiedzi młodzieży były bardziej rozbieżne. 

Uczniowie nie zawsze dostrzegają rezultaty prowadzonych zajęć i ich znaczenie dla 

rozwijania własnych umiejętności. Może to wynikać z braku świadomości tego, że celem 

danej aktywności jest kształtowanie pewnych wartości czy nawyków (że to konkretne 

zadanie/wydarzenie będzie dla mnie rozwijające) lub teżz niedostosowania form tych zajęć 

do potrzeb uczniów. Znaczące różnice między badanymi grupami wystąpiły, jeśli chodzi  

o kwestię nauki w szkole umiejętności panowania nad swoimi emocjami. Rodzice uważają, 

 iż ich dzieci miały możliwość kształtowania swoich kompetencji emocjonalnych, uczniowie 

zaś sądzą przeciwnie. Wielu uczniów stwierdziło, iż nie nabyło w szkole umiejętności  

panowania nad emocjami. Wskazane byłoby zatem poświęcenie większej ilości czasu  

i uwagi na ten aspekt, prowadzenie rozmów z uczniami na temat przeżywanych emocji,  

ich znaczenia, funkcji oraz sposobów konstruktywnego radzenia sobie z nimi. Badani rodzice 

ponadto lepiej oceniają siłę nauczycieli do motywowania uczniów. Młodzież deklaruje 

mniejszą skuteczność tych oddziaływań. Zatem istotnym i zasadnym wydaje się być 

angażowanie uczniów w proces edukacyjny tak, by mieli oni poczucie sprawczości, a także 

dostrzeganie ich mocnych stron i nawet drobnych sukcesów, rozbudzanie ciekawości 

poznawczej poprzez stosowanie różnorodnych metod oraz poszukiwanie technik 

przydatnych przy konkretnym stylu poznawczym. W obydwu grupach badanych wskazano 

akceptację jako temat, który warto byłoby umieścić w programie wychowawczo-

profilaktycznym. Wiążą się z nią również wymieniane przez respondentów: tolerancja, kultura 

osobista, relacje z innymi. 
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Wstęp 

Niniejszy raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w VII Liceum 

Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w listopadzie 2018 r.  

w grupie 20  nauczycieli i 124 uczniów klas licealnych, w obszarze organizacji procesów 

uczenia się na zajęciach lekcyjnych: 
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 - organizowanie na lekcji dialogu, zadawanie pytań i określanie zadań dających informacje, 

czy i jak uczniowie się uczą. 

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.)  

Cele badania: 

 Doskonalenie strategii dotyczących skutecznego uczenia się i nauczania. 

 Wdrażanie uczniów do angażowania się w proces efektywnego uczenia się  

i nauczania. 

Pytania kluczowe:  

 Jak szkoła wspomaga uczniów, by stali się autorami swojego procesu  uczenia się? 

 Jaka jest świadomość uczniów na temat efektywnego uczenia się i czy są 

odpowiedzialni za ten proces? 

 

Kryteria ewaluacji: 

1. Znajomość swojego stylu uczenia się. 

2. Powszechność działań stosowanych metod nauczania, wspierający proces uczenia 

się (80% i więcej). 

3. Adekwatność wspólnie podejmowanych działań do potrzeb uczniów. 

4. Trafność doboru metod nauczania do potrzeb uczniów. 

5. Efektywność metod nauczania  dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów. 

6. Skuteczność podejmowanych działań. 

Źródła danych: 

- wnioski z obserwacji podczas spacerów edukacyjnych, 

- analiza testów Gardnera, 

- analiza dokumentacji Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej, 

- wywiad z dyrektorem szkoły, 

- analiza ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i nauczycieli, 

- dokumentacja szkolna. 

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
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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Narzędzia badawcze:  

- ankieta dla nauczycieli, 

- ankieta dla uczniów, 

- pytania do wywiadu, 

- analiza dokumentacji. 

Grupa badawcza 

       - uczniowie – 124 osoby 

       - nauczyciele – 20 osób 

Prezentacja wyników ewaluacji - uczeń 

1. Czy w czasie zajęć nauczyciel proponuje uczniom ćwiczenia pozwalające               na 

wykorzystanie różnych stylów uczenia się, uwzględniające podział na: wzrokowców, 

słuchowców i typ kinestetyczny ( ruchowy) . 

 

 

 

 

 zawsze – 24%  

 czasami – 61%       

 nigdy – 15% 

Co 6 uczeń podał, że na lekcji nie ma zadań, które uwzględniają podział na 

kinestetyków, wzrokowców i słuchowców. Natomiast tylko 24% czyli 28/124 uczniów 

stwierdziło, że zawsze na lekcji zostają zaproponowane  zadania pozwalające na 

wykorzystanie różnych stylów uczenia się. 

 

2. Czy nauczyciel chwali cię lub nagradza za podejmowany wysiłek i twoje efekty 

pracy? 
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 zawsze – 17% 

 czasami – 59% 

 nigdy – 26% 

Co trzeci uczeń, czyli 30/124 badanych mówi, że nauczyciel NIGDY go nie chwali lub 

nagradza za podejmowany wysiłek podczas pracy.  

 

 

 

 

 

 

3.Czy nauczyciel daje ci możliwość kształtowania umiejętności uczenia się 

 

 

 

 
na wszystkich zajęciach 8% 

 

 
na większości zajęć 42% 

 

 
na połowie zajęć 19% 

 

 
na mniej niż połowie zajęć 25% 

 

 
na żadnych 6% 

 
 

Zdaniem tylko 8% czyli 9/124 ankietowanych uczniów, nauczyciele dają możliwość 

kształtowania umiejętności uczenia się na wszystkich lekcjach. Natomiast  (42%) 
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badanej grupy , czyli 48/124uczniów stwierdził, że na większości zajęć nauczyciele 

pozwalają rozwijać umiejętność uczenia się.  

 

 

4.Jak często uczniowie mają szansę pracować metodą projektu? 

 

 

 

 
rzadziej niż raz na rok 11% 

 

 
raz na rok 20% 

 

 
kilka razy w roku 50% 

 

 
co miesiąc 18% 

 
W badanej grupie uczniów  11% co stanowi 13/124 respondentów stwierdziło, że 

rzadziej niż raz w roku mają możliwość pracy metodą projektu.  

 

5. Jakie metody sprzyjające uczeniu się stosują nauczyciele w pracy z uczniami w 

twojej klasie? 

 

 

 

 
metody aktywizujące 21% 

 

 
praca w grupach 76% 

 

 
praktyczne zajęcia 25% 
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metoda projektów 18% 

 

 
analiza SWOT 14% 

 

 
burza mózgów 47% 

 

 

Wśród metod sprzyjających uczeniu się stosowanych przez nauczycieli  

w pracy z uczniami w klasie 76% badanych, co stanowi 94/124 uczniów stwierdziło, że 

najczęściej mają możliwość pracować w grupie. Drugą metodą sprzyjającą uczeniu się 

wskazaną przez 47% czyli 58/124 respondentów, była burza mózgów.  

 

6.Co powinno, Twoim zdaniem, wpływać na wybór przez nauczyciela metod nauczania 

podczas lekcji? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

 

 

 

cele zajęć       38% 

treści zajęć                 40% 

możliwości uczniów     46% 

potrzeby uczniów       54% 

liczba uczniów              24% 

dostęp do pomocy        27% 

naukowych 

 

Metody nauczania, które są wybierane przez nauczyciela podczas zajęć powinny być 

uzależnione według 54% czyli 67/124 badanych potrzebami uczniów. 57  z 124 osób co 

stanowi 46%, uważa, że dobieranie metod nauczania powinno być podyktowane 

możliwościami ucznia.  
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7.Czy nauczyciel przekazuje uczniom informację zwrotną, uzasadniającą ocenę? 

 

 

 

zawsze 23% 
 

prawie zawsze 43% 
 

rzadko 26% 
 

nigdy 8% 
 

23 uczniów z 124 osobowej grupy badawczej co stanowi 23% stwierdza, że nauczyciel 

zawsze  przekazuje informację zwrotną uczniowi, uzasadniającą jego ocenę. 8%, czyli 

9 z 124 respondentów nigdy nie słyszało uzasadnienia swoich ocen.  

 

8.Co zawiera informacja zwrotna? Podkreśl odpowiedzi. 

uzasadnienie oceny 36% 
 

informacje, jakie konkretne błędy uczeń popełnił 41% 
 

wskazówki, co uczeń powinien poprawić, z 

jednoczesną zachętą do dalszej pracy i 

pochwałą dotychczasowych wysiłków 

32% 
 

Informację, która ma pomóc uczniowi uczyć się 9% 
 

 

W odpowiedzi na pytanie: co zwiera informacja zwrotna? tylko 50/124 uczniów, co 

stanowi 32% badanych stwierdziło, ze informacja zwrotna zawiera wskazówki mające 

pomóc uczniowi uczyć się.  Dla 36% czyli 62 badanych informacja zwrotna jest 

uzasadnieniem uzyskanej oceny, 31% respondentów czyli 52 osoby, wskazuje, że 

zawiera informacje o błędach jakie popełnił uczeń. 
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9.Czy nauczyciel bierze pod uwagę opinie uczniów o tym, jak chcieliby się uczyć? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tylko 4%, czyli 5 z 124 uczniów, stwierdziło, że 

nauczyciele na wszystkich zajęciach biorą pod uwagę opinię uczniów, o tym jak 

chcieli by się uczyć. Natomiast co piąty uczeń, czyli 20/124 badanych mówi, że 

nauczyciel nigdy nie bierze pod uwagę jego opinii o sposobach nauki.  

 

10.Czego dotyczyły pomysły uczniów, które nauczyciel uwzględnił? Można zaznaczyć 

więcej niż jedną odpowiedź. 

 

 

 

metod pracy na lekcji 47% 

tematyki lekcji  20% 

sposobów oceniania  18% 

zajęć pozalekcyjnych 17% 

na wszystkich zajęciach 4% 

na większości zajęć 26% 

na niektórych zajęciach 52% 

 nigdy 17% 
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terminów i sprawdzianów   50% 

 

62/124 badanych, czyli 50% stwierdza, że ich pomysły które nauczyciel uwzględnił 

odnosiły się do ustalenia terminów testów i sprawdzianów. Duża grupa respondentów 

58/124, co stanowiło 47% stwierdziła, że miała wpływ na wybór metody pracy na lekcji. 

 

 

 

 

11.W jaki sposób nauczyciel wspiera swoich uczniów w procesie uczenia się? 

 

Zdaniem 18% czyli 22 uczniów/124 nauczyciel indywidualizuje  proces uczenia się, 

dostosowuje go do potrzeb uczniów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

jakości

owa 

wyników ankiety dla uczniów 

Badaniu poddano grupę 124 uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego   w Radomiu. 

Uczniowie zostali zapytani o to, czy nauczyciele proponują uczniom ćwiczenia pozwalające 

na wykorzystanie różnych stylów uczenia się  z uwzględnieniem podziału na: wzrokowców, 

słuchowców i kinestetyków. Uczniowie odpowiedzieli, że „czasami” (70  na 124 badanych),28 

badanych udzieliło informacji, że „zawsze”, a 17 osób, że nigdy nie stosowano wobec nich 

takiej indywidualizacji. 

Wniosek: Stosować indywidualizację pracy z uczniami zgodnie z ich preferencjami 

dotyczącymi stylów uczenia się na każdej lekcji. 

68 na 124 badanych stwierdziło, że nauczyciel „czasami chwali lub nagradza za 

podejmowany wysiłek i efekty pracy”, 30 uczniów, uważa, że nigdy nie są nagradzani lub 

chwaleni, a 17, że zawsze występuje nagroda lub pochwała  w odpowiedzi na ich pozytywne 

działania podczas lekcji. 

 
dostarcza ciekawej literatury 20% 

 

 
wskazuje strony internetowe 37% 

 

 
proponuje ciekawe lekcje 42% 

 

 

indywidualizuje procesu nauczania (dostosowuje do potrzeb 

uczniów) 
18% 

 

 

umożliwia z korzystania z zajęć przedmiotowych 

pozalekcyjnych 
35% 

 

 

stosuje pozytywne motywowanie, przygotowywanie referatów 

przez uczniów ;wskazuje efektywne metody uczenia się 
20% 

 

 
ukazuje, że to, czego się uczą, ma zastosowanie praktyczne 18% 

 

 
wskazuje na powiązanie teorii z praktyką 22% 

 

 
uczy radzenia sobie      ze stresem  14% 

 



99 
 

Wniosek: Częściej motywować pozytywnie uczniów przez dostrzeganie ich wysiłków  

i zaangażowania, nawet jeśli nie osiągają oni maksymalnych wyników, ale nauczyciel 

widzi ,że uczeń angażuje się w pracę na lekcji i stara się na miarę swoich możliwości spełnić 

kryteria wyznaczone przez nauczyciela. 

48 uczniów na 124 ankietowanych ma możliwość kształtowania umiejętności uczenia się na 

większości zajęć,  28 na mniej niż połowie zajęć, nieco mniej niż jedna szósta (22 uczniów)- 

na połowie zajęć. 9 ankietowanych uważa, że ma możliwość kształtowania umiejętności 

uczenia się na wszystkich zajęciach, podczas gdy 7 ankietowanych zaznaczyło opcję - na 

żadnych. 

Wniosek: Należy częściej dawać uczniom możliwość poznawania technik skutecznego 

uczenia się, tak aby mogli świadomie kierować swoim procesem przyswajania wiedzy i 

utrwalania nabytych podczas zajęć umiejętności. 

Blisko połowa uczniów( 58 na 124)  pracuje metodą projektu kilka razy w roku, 23 badanych 

raz w roku, a 21 osób co miesiąc. 13 ankietowanych pracuje podczas lekcji metodą projektu 

rzadziej niż raz w roku. 

Następny punkt ankiety sprawdzał, jakie metody sprzyjające uczeniu się są stosowane przez 

nauczycieli w pracy z uczniami. Na pierwszym miejscu plasuje się praca w grupach 94 na 

124 ankietowanych wybrało tę metodę , 58 badanych pracuje metodą burzy mózgów. Na 

trzecim miejscu znalazły się zajęcia praktyczne wybrane przez 31ankietowanych, metody 

aktywizujące zostało zakreślone przez 26 osób. 23 na 124 uczniów tworzy projekty podczas 

zajęć. Natomiast analiza SWOT stosowana jest tylko przez 17 badanych uczniów. 

W następnym pytaniu ankietowani proszeni byli o określenie czynników, jakie powinny 

wpływać, ich zdaniem, na wybór metod nauczania podczas lekcji. Najważniejszym kryterium 

okazały się być potrzeby ucznia wybrane przez  67 badanych osób,  możliwości uczniów 

okazały się kryterium istotnym dla  57 ankietowanych, a na trzecim miejscu plasuje się (50 

osób zakreśliło tę opcję) treść zajęć. Mniej niż połowa uczniów (47 osób) uważa, że cele 

zajęć są także istotne, jeśli chodzi o dobór metod  do lekcji, następnie 40 uczniów uważa  

inicjatywy uczniów jako czynnik decydujący o doborze metod nauczania, a 34 ankietowanych 

uważa, że dostęp do pomocy naukowych. Najmniej istotne są , zdaniem 30 badanych liczba 

uczniów oraz miejsce realizacji zajęć. 

 49 uczniów  otrzymuje „prawie zawsze” informację zwrotną uzasadniającą ocenę, 29 

badanych, czyli blisko jedna czwarta, „rzadko” jest informowana o przyczynach otrzymania 

oceny, 26 osób- „zawsze”, a 9 ankietowanych „nigdy” takiej informacji nie dostało. 

Wniosek: Upowszechnić podawanie informacji zwrotnej przy podawaniu wyników uczniom, 

tak aby znali powody uzyskania oceny niższej od oczekiwanej przez nich  

i nauczyciela. 

Jeśli uczniowie otrzymują informację zwrotną, w 62 przypadkach zawiera ona uzasadnienie 

stopnia. 52 uczniów otrzymuje także informację o konkretnych błędach przez nich 

popełnionych, a 40 badanych dostaje także wskazówki, co uczeń powinien poprawić, z 
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jednoczesną zachętą do dalszej pracy i pochwałą dotychczasowych wysiłków. 16 badanych 

uzyskało informację zwrotną, która rzeczywiście pomogła im w procesie uczenia się. 

Wniosek: Wzbogacić treść informacji zwrotnej o konkretne wskazówki ułatwiające uczniom 

poprawę ocen słabych. 

Prawie połowa ankietowanych (62 uczniów z 124) uważa, że nauczyciele biorą pod uwagę 

opinie uczniów o tym, jak chcieliby się uczyć na niektórych zajęciach, blisko jedna czwarta 

(30 osób na 124), że na większości zajęć, 20 ankietowanych, czyli mniej niż jedna szósta nie 

sądzi, aby ich opinia w tej kwestii kiedykolwiek została wzięta pod uwagę , a tylko 5 uczniów 

na 124 zakreśliło odpowiedź, że ich opinia jest brana pod uwagę na każdych zajęciach. 

Wniosek: Włączyć uczniów w tworzenie harmonogramu lekcji w większym stopniu niż do tej 

pory, tak aby mogli mieć poczucie bycia współautorami swojego procesu uczenia się oraz 

mogli wykazać się inicjatywą i kreatywnością. 

Uczniowie zapytani o to, jakie ich pomysły nauczyciele uwzględnili podczas procesu 

nauczania, w przeważającej większości (62 badanych na 124) zakreślili, że dotyczyły one 

terminów testów i sprawdzianów. 58 na 124 zaznaczyło opcję, że ich pomysły odnosiły się do 

metod pracy na lekcji, a 25 badanych  uznało, że zostały wzięte pod uwagę przez nauczycieli  

ich  sugestie  odnośnie tematyki lekcji. 23 badanych  uważa, że miała wpływ na sposób 

oceniania, 21 na zajęcia pozalekcyjne. 

Uczniowie są wspierani w procesie uczenia się przez nauczycieli na rożne sposoby. 52 

ankietowanych wskazuje, że nauczyciele proponują ciekawe lekcje, 46 uczniów wybrało jako 

sposób wspierania procesu uczenia się  wskazywanie przez nauczycieli strony internetowe, 

44 ankietowanym nauczyciele umożliwiają korzystanie z zajęć pozalekcyjnych, 28 badanych  

wskazuje na powiązanie teorii  

z praktyką przez nauczyciela jako formę pomocy w ich procesie uczenia się. 25 osób 

wskazuje, że nauczyciele dostarczają ciekawej literatury, stosują pozytywne motywowanie, 

wskazują, że to, czego licealiści się uczą ma  zastosowanie  

w praktyce, 22 uczniów jako sposób wsparcia ich procesu uczenia się wybrało  

indywidualizację  procesu  nauczania, a 17 osób ankietowanych uważa, że nauczyciele 

pomagają im przez pokazywanie jak radzić sobie ze stresem. 

Wniosek: Podtrzymywać różnorodne i zindywidualizowane formy wspierania uczniów w ich 

procesie edukacyjnym. 

Prezentacja wyników ewaluacji -  nauczyciel 

1.Czy w czasie zajęć stosuje Pan(i) ćwiczenia pozwalające na wykorzystanie różnych 

stylów uczenia się uwzględniające podział na wzrokowców, słuchowców i typ 

kinestetyczny (ruchowy)? 

 

 



101 
 

 

 

 

 

 

13 nauczycieli co stanowi 65% grupy badanej, deklaruje, że 

zawsze w czasie zajęć stosuje ćwiczenia pozwalające na 

wykorzystanie różnych stylów uczenia się. 35% stosuje takie ćwiczenia czasami. 

 

2.Czy podejmuje Pan(i) z uczniami dialog i organizację lekcji w taki sposób, aby 

uczniowie mieli możliwość zadawania pytań i uzyskania na nie odpowiedzi? 

 

 

 
zawsze 95% 

 

 
czasami 5% 

 

 
nigdy 

0% 

  

Prawie wszyscy badani nauczyciele(95%) umożliwiają uczniom  na swoich zajęciach 

edukacyjnych  zadawanie pytań i uzyskanie na nie odpowiedzi. 
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3.Czy uczniowie udzielają państwu informacji o stopniu opanowania omawianych 

treści lub że czegoś nie rozumieją? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na większości zajęć nauczyciele otrzymują od 

uczniów informację na temat stopnia zrozumienia omawianych treści i sygnalizują 

czego nie rozumieją.  

4 nauczycieli otrzymuje taką informację na wszystkich zajęciach. 

 

 

 

4.Jak często uczniowie mają szansę pracować metodą projektu? 

 

 

 

 

 

na wszystkich 

zajęciach 
20% 

 

 
na większości zajęć 70% 

 

 
na połowie zajęć 5% 

 

 

na mniej niż połowie 

zajęć 
0% 

 

 
na żadnych 5% 
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Najczęściej metoda projektu stosowana jest  przez nauczycieli  raz  na rok lub kilka 

razy w roku. Co 4 nauczyciel przyznaje że stosuje tą metodę rzadziej niż raz na rok. 

 

 

5.Jakie metody sprzyjające uczeniu się stosuje Pan(i) w pracy z uczniami? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
rzadziej niż raz na rok 26% 

 

 
raz na rok 42% 

 

 
kilka razy w roku 32% 

 

 
co miesiąc 0% 

 

 
metody aktywizujące 86% 

 

 
praca w grupach 86% 

 

 
praktyczne zajęcia 59% 

 

 
metoda projektów 32% 

 

 
mapa mentalna 42% 

 

 
analiza SWOT 26% 

 

 
burza mózgów 72% 

 

 
Inne 31% 
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Najczęściej stosowane metody, sprzyjające uczeniu się to, metody aktywizujące i 

praca w grupach.  

 

6.Czy zadaje Pan(i) pytania i zadania pozwalające im zorientować się, czy i jak 

uczniowie się uczą? Proszę podać przykłady. 

 

"Podczas zajęć proszę uczniów o podanie swoich sposobów na przyswojenie materiału, 

razem zastanawiamy się nad skojarzeniami np. z językiem angielskim l" 

"Systematycznie zadaję pytania uczniom, jak zdołali sie nauczyć pewnych rzeczy, uczniowie 

na forum klasy dzielą sie stosowanymi przez siebie metodami " 

7.Czy przekazuje Pan(i) uczniom informację zwrotną, uzasadniającą ocenę? 

 

 

 

 
zawsze 42% 

 

 
prawie zawsze 54% 

 

 
rzadko 0% 

 

 
nigdy 0% 

 

    

Zawsze lub prawie zawsze nauczyciele przekazują informację zwrotną uczniom, 

uzasadniającą otrzymaną ocenę. 

 

8.Co zawiera informacja zwrotna? 

 
uzasadnienie oceny 72% 

 

 

informację jakie konkretne 

błędy uczeń popełnił 
77% 

 

    

 

o wskazówki co uczeń 

powinien poprawić z 

jednoczesną zachętą do 

dalszej pracy i pochwałą 

dotychczasowych wysiłków 

77% 
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informacja, która ma pomóc 

uczniowi uczyć się 
42% 

 

 

9.Czy bierze Pan(i) pod uwagę opinie uczniów o tym, jak chcieliby się uczyć?    

Prosimy o wybór jednej odpowiedzi. 

 

 

 

 

 

 

Większość nauczycieli uwzględnia opinię 

uczniów jak chcieliby się uczyć. 

10.Czy daje Pan(i) uczniom wskazówki jak mają się uczyć 

aby osiągać lepsze wyniki? 

 

 

 

 

 

 

14 nauczycieli deklaruje, że często udziela uczniom 

wskazówek jak się uczyć aby poprawić wyniki, 5 osób zawsze udziela takich 

wskazówek. Duża grupa 68% (15) nauczycieli  robi to czasami. 

 

 

 

 

11. Czego dotyczyły pomysły uczniów, które Pan(i) wykorzystał/a na lekcji? Można 

zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

 
na wszystkich zajęciach 13% 

 

 
na większości zajęć 45% 

 

 
na niektórych zajęciach 32% 

 

 
nigdy 0% 

 

 
zawsze 26% 

 

 
często 63% 

 

 
czasami 

68% 

  

 
nigdy 0% 
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metod pracy na lekcji      59% 

tematyki lekcji                 45% 

sposobu oceniania          26% 

terminów testów              72% 

zajęć pozalekcyjnych       40% 

 

 

Analiza jakościowa wyników ankiety dla nauczycieli 

W anonimowej ankiecie wzięło udział 20 nauczycieli, czyli 52 % kadry. Według 

respondentów 13 nauczycieli odpowiedziało, że zawsze stosują  ćwiczenia pozwalające na 

wykorzystanie różnych stylów uczenia się, uwzględniając podział         na wzrokowców, 

słuchowców i kinestetyków. Pozostałe 7  osób stwierdziło, że czasami dokonują  takich 

ćwiczeń. Nauczyciele, w  większości dostosowują wymagania dla uczniów posiadających 

opinię z Poradni Psychologiczno 

-Pedagogicznej poprzez, np.: wydłużenie czasu pracy, łatwiejsze zadania  

i ćwiczenia, dostosowanie wymagań do możliwości ucznia i zaleceń poradni, wsparcie w 

pracy samodzielnej, poprzez zmniejszenie ilości zadań, obniżenie stopnia trudności, 

ocenianie treści, a nie estetyki prac pisemnych, czytania krótszych fragmentów tekstu, 

zwiększenie czcionki. 

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli wskazują, że większość zajęć 

prowadzona jest w sposób, który sprzyja aktywności uczniów, mobilizuje ich              do 

zadawania pytań oraz zachęca do swobodnych wypowiedzi. 19 nauczycieli odpowiada, że 

zawsze na zajęciach uczniowie mają możliwość zadawania pytań. Większość nauczycieli 14 

osób twierdzi, że na większości zajęć,  uczniowie   zgłaszają fakt, że coś jest trudne i 
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niezrozumiałe,   4 osoby, że na wszystkich zajęciach. Natomiast jeden ankietowany 

nauczyciel wskazał, iż na żadnych zajęciach uczniowie nie podają informacji o stopniu 

zrozumienia podawanych treści. 

Jedną z metod nauczania, która sprzyja rozwojowi uczniów, uczy samodzielności, 

odpowiedzialności, kreatywności i współpracy w grupie jest metoda projektu. Uczniowie mają 

możliwość pracy tą metodą najczęściej raz w roku . 8 ankietowanych nauczycieli pracę 

metodą projektu na swoich lekcjach stosuje raz na rok. 6 nauczycieli tą metodę  stosuje kilka 

razy w roku, 5 rzadziej niż na rok. 

Ankietowani nauczyciele na swoich zajęciach, oprócz metody projektu, stosują różnorodne 

metody nauczania, które wg nich również sprzyjają uczeniu się. Są to: metody aktywizujące 

95% (19os), praca w grupach, 95% (19 os), 65% (13 os) metoda projektów, 30% (6 os), 

mapa mentalna, 40% (8os), analiza SWOT  25% (5 os), burza mózgów. Poza tym stosuje się 

też zabawy dydaktyczne, pracę z książką i słownikami, indywidualizację zajęć oraz 

pogadanki, dyskusje, obserwacje, prowadzenie doświadczeń i oglądanie filmów.  

Na pytanie: czy zadaje Pan(i) pytania i zadania pozwalające  zorientować się, „czy” i „jak” 

uczniowie się uczą? Zdecydowana większość nauczycieli 75% (15), uczących odpowiedziała, 

że: podczas zajęć proszą uczniów o podanie swoich sposobów na przyswojenie materiału, 

razem zastanawiają się nad skojarzeniami, systematycznie zadają pytania uczniom, jak 

zdołali sie nauczyć pewnych rzeczy. Uczniowie na forum klasy dzielą się stosowanymi przez 

siebie metodami. 

Ankietowani nauczyciele informują uczniów o postępach w nauce oraz  pomagają im uczyć 

się i planować ich indywidualny rozwój. 12 respondentów prawie zawsze przekazuje uczniom 

informację uzasadniającą otrzymaną ocenę. Tylko 8 podaje, że „zawsze”. Pozytywna 

informacja zwrotna pozwala uczniowi czuć się docenionym. Natomiast informacja 

o popełnionych błędach skłania ucznia do analizy ich przyczyn. Uczniowie znają zasady 

poprawiania ocen i w większości  z nich korzystają. Wszyscy nauczyciele stwarzają uczniom 

możliwość poprawy. Nauczyciele przestrzegają ustalonych zasad oceniania. Uczniowie są 

oceniani według ustalonych i jasnych dla nich zasad. Nauczyciele w ankiecie wskazali 

przykłady stosowanych informacji:  informację, jakie konkretne błędy popełnił uczeń, 

wskazówki, co uczeń powinien poprawić z jednoczesną zachętą do dalszej pracy i pochwałą 

dotychczasowych wysiłków, informację, która ma pomóc uczniowi się uczyć. 

Ankietowani  nauczyciele, stwarzają uczniom na lekcjach sytuacje, w których mogą wyrażać 

własne opinie.  Na większości zajęć  uczniowie mają możliwości wyrażenia swojego zdania 

na tematy poruszane na lekcji. Uczniowie, na niektórych zajęciach 6  mają też możliwość 

podsumowania lekcji. Działania nauczycieli są uzasadnione. Kształtują u uczniów 

umiejętność uczenia się między innymi poprzez: wiązanie wiedzy już nabytej z nową, 

koncentrację uwagi, samodzielną pracę, korzystanie z pomocy dydaktycznych. W mniejszym 

stopniu uczniowie mają możliwość podczas zajęć uczyć się od siebie. Elementem 

motywującym uczniów  do pracy, jak wskazali nauczyciele, jest stwarzanie na zajęciach 

sytuacji problemowych umożliwiających rozwiązywanie zadań w sposób twórczy. 14 

uczących często stosują także pozytywne wzmacnianie uczniów. Z wyników ankiety  

i analizy dokumentów wynika, że są to pochwały, wzbudzanie ciekawości poznawczej, 

stawianie zadań i pytań problemowych, powiadamianie rodziców o wynikach w nauce, 
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zachęcanie do rywalizacji, konsekwencje nauczyciela w wymaganiach, stawianie 

pozytywnych uwag „na zachętę". 

Nauczyciele współpracują z uczniami w obszarze doskonalenia procesów edukacyjnych. 

W ankiecie 6  badanych nauczycieli  deklaruje, że na niektórych zajęciach biorą pod uwagę 

opinie uczniów o tym, jak chcieliby się uczyć, 10 na większości zajęć, 3 na wszystkich. 

Uwzględnione propozycje uczniów dotyczą tematyki lekcji  i terminów testów, sprawdzianów 

16 nauczycieli, metod pracy na lekcji 13 zajęć pozalekcyjnych 9. Współpraca między 

nauczycielami a uczniami dotyczy również organizacji uroczystości szkolnych, apeli, 

konkursów, wycieczek  i inicjatyw uczniowskich. Nauczyciele zachęcają uczniów do 

wymyślania i realizowania własnych pomysłów, które uwzględniane są w planowaniu pracy 

dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej. 

Wyniki ewaluacji wskazują, że mocną stroną naszej edukacji jest różnorodność 

i powszechność stosowanych metod i technik nauczania. Uczniowie otrzymują też wsparcie 

ze strony nauczycieli w zakresie rozwijania sposobów efektywnego uczenia się. Większej 

uwagi z naszej strony  wymaga jednak częstotliwość stosowania informacji zwrotnej, 

wymaga ona też pogłębienia tak, aby uczniowie wiedzieli, jakie aspekty ich pracy wymagają 

poprawy i jak można nad nimi pracować. Należałoby także częściej chwalić i nagradzać 

uczniów za podejmowany wysiłek w trakcie zajęć lekcyjnych oraz podczas oceniania pracy 

domowej. Warto także częściej stosować metodę projektu 26% nauczycieli przyznało, że 

stosuje ją rzadziej niż raz w roku, a 13% uczniów, że pracuje tą metodą rzadziej niż raz 

w roku. 

 

Wywiad z Dyrektorem szkoły 

Pierwsze pytanie dotyczyło podejmowanych przez szkołę działań związanych  

z efektywnym uczeniem się. Według Pana Dyrektora praca szkoły jest zorientowana na 

zmiany w procesie uczenia się i nauczania. Proces ten  trwa już czwarty rok.  

W tym czasie został wypracowany  model dobrej lekcji. Odbywają się również lekcje na 

temat uczenia się uczniów, prezentowane są techniki szybkiego zapamiętywania, 

pobudzania, stosowane są metody aktywizujące. Zdaniem Pana Dyrektora zdecydowana 

większość nauczycieli wdraża i stosuje te działania. 

Drugie pytanie odnosiło się do wspierania przez Dyrektora nauczycieli w ich działaniach. Pan 

Dyrektor omówił proces organizowania doskonalenia zawodowego dla nauczyciel. W ciągu 

niespełna dwóch lat zorganizował cykl szkoleń o charakterze warsztatowym obliczonych na 

zapoznanie nauczycieli z pięcioma strategiami uczenia się i nauczania. Pan dyrektor zwrócił 

uwagę, że szkolna biblioteka zaopatrzona jest w wiele dostępnych dla wszystkich nauczycieli 

lektur, związanych z procesem efektywnego uczenia się.  Dyrektor szkoły prowadzi 

obserwacje lekcji nauczyciel VII LO, których zadaniem jest wspomaganie ich w procesie 

uczenia się i nauczania. Według Pana Dyrektora wypracowanie i wdrażanie modelu dobrej 

lekcji oraz indywidualizowanie zajęć jest rozwiązaniem korzystnym zarówno dla ucznia, jaki  

i nauczyciel. 

W trzecim pytaniu został omówiony sposób monitorowania wspomnianych działań  

w szkole. Pan Dyrektor poddaje ewaluacji proces uczenia się i nauczania poprzez 

obserwacje lekcji nauczycieli VII LO, które mają charakter doradczo-wspomagający. Służy 

wsparciem każdemu nauczycielowi poprzez prowadzenie szeregu rozmów  

z uczniami, nauczycielami oraz rodzicami polegających na monitorowaniu procesu 
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edukacyjnego związanego z efektywnym uczeniem się. Analizuje i przekonuję, że model 

dobrej lekcji oraz indywidualizacja lekcji przynoszą zamierzony cel,  

a wdrażanie przez nauczycieli tych działań potwierdza  tylko, że jest to „krok w dobrą stronę”. 

Pan Dyrektor kładzie nacisk i systematycznie analizuje różnorodność oceniania uczniów. 

Kolejne pytanie dotyczyło stosowanie przez nauczycieli  w pracy z uczniem wyników  

przeprowadzonych diagnoz. Według Pana Dyrektora wyniki te są uwzględniane, 

 o czym mogą świadczy działania nauczycieli mające odwzorowanie w planach pracy, 

rozkładach pracy, w sposobie prowadzenia zajęć. Dyrektor zaznacza również, że sam 

proces jest bardzo trudny mierzalnie. Ostatnie pytanie dotyczyło metod sprzyjających 

uczeniu się stosowanych przez nauczycieli w pracy z uczniami. Pan Dyrektor zwrócił uwagę, 

że nauczyciele chętnie stosują wiele metod aktywizujących uczniów. Wśród nich wyróżnia 

pracę w grupach, burzę mózgów, mapę mentalną, rybi szkielet, debata oxfordzką, metodę 

JIGSAW i stolików eksperckich. Dzięki temu uczeń chętniej bierze udział w lekcji i jest 

odpowiedzialny za swój proces uczenia się i nauczania. W nawiązaniu do odpowiedzi Pana 

dyrektora na pytanie podczas wywiadu, czy uczniowie w naszej szkole inicjują i realizują 

różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, Pan dyrektor odpowiedział, że dopiero 

wynik badania ankietowego skierowanego do uczniów pozwoli udzielić odpowiedzi na to 

pytanie. 

Wyniki ankiety dla uczniów wskazują, że uczniowie chcą mieć wpływ na treść  

i przebieg zajęć oraz ważne jest dla nich uwzględnienie ich preferencji w planowaniu 

tematyki i sposobu prowadzenia lekcji w tak dużym stopniu jak to możliwe.  

15 ankietowanych uczniów, uważa, ze na wybór przez nauczyciela metod nauczania, 

powinny mieć przede wszystkim wpływ potrzeby uczniów, dopiero w drugiej kolejności ich 

możliwości a na trzecim miejscu treść zajęć.  

Badanie działań szkoły związanych ze skutecznym nauczaniem i uczeniem się uczniów 

wykazało, że jest to proces powszechny oraz przynoszący pożądane skutki w postaci 

wspierania procesu przyswajania wiedzy oraz nabywania nowych umiejętności przez 

uczniów. Poprawy wymaga przekazywanie uczniom informacji zwrotnej, tak aby zawierała 

konkretne wskazówki dla ucznia: jak się uczyć aby uzyskać lepszy wynik,  jak i jej 

częstotliwości udzielania informacji zwrotnej. Ważnym punktem wymagającym uwagi jest 

powszechniejsze stosowanie metody projektu w pracy z uczniem, tak aby mógł on być 

bardziej kreatywny i odpowiedzialny za proces swojego uczenia się.  

WNIOSKI PO PORÓWNANIU ANALIZY ANKIETY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 

65% nauczycieli twierdzi, że zawsze indywidualizuje pracę z uczniami  

z wykorzystaniem ich stylów uczenia się z podziałem na typ wzrokowy, słuchowy  

i kinestetyczny, natomiast potwierdza to tylko 24% ankietowanych uczniów. Należy więc, 

nazywać sposoby różnicowania zajęć zależnie od reprezentowanych przez uczniów stylów 

uczenia się, tak aby uczniowie byli tego świadomi. 

70% nauczycieli udziela informacji zwrotnej uzasadniającej ocenę na większości zajęć, 

natomiast 23% ankietowanych uczniów uważa, że zawsze otrzymuje taką informację do 

nauczyciela, a 8% , że nigdy. Dość duże rozbieżności widoczne są przy udzieleniu 

odpowiedzi przez uczniów i nauczycieli odnośnie częstotliwości pracy przez uczniów na 

lekcjach metodą projektu. Uczniowie twierdzą, że pracują tą metodą częściej niż  jest ona 

deklarowana przez  nauczycieli jako ich wybór sposobu pracy z uczniem. 



110 
 

Zarówno nauczyciele i uczniowie wybrali pracę w grupach jako najczęściej stosowana 

metodę sprzyjającą uczeniu się, Jeśli chodzi o druga w kolejności najczęściej stosowaną 

metodę, wybór uczniów wskazuje na burzę mózgów, natomiast nauczycieli na metody 

aktywizujące. Burza mózgów jest trzecim w kolejności wyborem nauczycieli  jeśli chodzi 

o częstotliwość stosowania metod wspomagających proces uczenia się. 

45% ankietowanych nauczycieli twierdzi ,że biorą pod uwagę opinie uczniów, jak chcieliby 

się uczyć, ale tylko 26% ankietowanych uczniów potwierdza, że tak jest. Natomiast 52% 

badanych uczniów uważa, że ich opinia jest brana pod uwagę tylko na niektórych zajęciach, 

a aż 17%, że nigdy, podczas gdy żaden nauczyciel nie wybrał opcji, że nigdy nie kieruje się 

zdaniem uczniów w procesie planowania ich procesu edukacyjnego. Występuje tu duża 

rozbieżność pomiędzy  wynikami tego punktu badania w ankiecie uczniowskiej i dla 

nauczycieli, co może świadczyć, że nauczyciele powinni w większym stopniu wsłuchiwać się 

w potrzeby uczniów i pokazywać im, że wykorzystują ich wskazówki przy przygotowywaniu 

lekcji dla uczniów. 

 

MOCNE STRONY:  

1. Większość uczniów deklaruje, że na zajęciach panuje przyjazna atmosfera  i czują się 

na nich swobodnie.  

2. Nauczyciele uczący organizują tok lekcji w ciekawy sposób, często zmieniając 

metody i formy pracy, co zachęca uczniów do aktywności.  

3.  Nauczyciele podejmują z uczniami dialog, organizują zajęcia w taki sposób, aby 

uczniowie mieli możliwość zadawania pytań i uzyskania na nie odpowiedzi, co 

potwierdzają wyniki ankiet . 

4. Uczniowie  chętnie zgłaszają nauczycielom, jak lubią się uczyć. 

5. Nauczyciele uwzględniają zróżnicowane potrzeby rozwojowe uczniów w taki     sposób, 

aby każdy uczeń mógł osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości. 

 

SŁABE STRONY:  

1.  W wyniku analizy ankiet wykazano, że nie zostało spełnione kryterium 

powszechności stosowania metod nauczania,  wspierających proces uczenia się, 

ponieważ nie przekroczono wymaganych 80% . 

2. Wyniki ankiety wykazały, że nie przekraczają progu 80%. 

3. Uczniowie  uważają, że nie zawsze mają możliwość zgłosić nauczycielowi,  

 w jaki  sposób lubią się uczyć. 

       4. Uczniowie nie zawsze zgłaszają nauczycielowi, że sobie z czymś nie radzą                     

lub, że  czegoś   nie rozumieją.  

       5. Nauczyciele nie zawsze stwarzają uczniom możliwość podsumowania lekcji,       

ćwiczeń i wyciągania wniosków.  

       6. Pomimo że nauczyciele w celu uatrakcyjnienia i urozmaicenia zajęć często zmieniają 

metody, formy ćwiczeń i zadań to nie wszyscy badani uczniowie  uważają je za 

zachęcające do aktywności. 

 

REKOMENDACJE DO DALSZEJ PRACY:  

1. W celu większego uatrakcyjnienia i podnoszenia jakości pracy szkoły nadal 

urozmaicać i indywidualizować pracę z uczniem poprzez stosowanie większej ilości 

metod aktywizujących, dostosowanych do potrzeb każdego ucznia.  
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2. Utrzymywać klimat motywacji uczniów do pełnego wykorzystania ich możliwości.  

3. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni poinformować uczniów, że  mają 

możliwość zgłaszania, w jaki sposób lubią się uczyć  i mogą podawać swoje 

propozycje np. poprzez email, raz w semestrze – poprzez ankietę z pytaniem 

otwartym dla uczniów lub rozmowę  z nauczycielem w dowolnym momencie. 

4. Należy zwracać większą uwagę na to, czy wszyscy uczniowie w klasie przekazują 

informację zwrotną o poziomie opanowania materiału,  

a priorytetowo traktować uczniów nieśmiałych i mających problemy edukacyjne. 

  Wnioski 

1. Wprowadzić na każdej lekcji – czytelnie informując uczniów: zadania, ćwiczenia, 

projekty obliczone na indywidualizację procesu z odwołaniem do 

rozpoznawanego stylu uczenia się ( weryfikacja działań potwierdzona ankietą w 

dniu 04.04.2019r. 

2. Pozytywnie motywować uczniów słowem, „pochwałą”, oceną do działania, 

mając na uwadze wyniki badań ankiety. 

3. Do 30.04. 2019r każdy nauczyciel winien udzielić pisemnej informacji zwrotnej 

dotyczącej oceny uzyskanej z wybranej formy sprawdzania wiedzy 

i umiejętności. 

4. Sukcesywnie dwa, trzy razy w roku, udzielać ustnej  informacji zwrotnej 

dotyczącej oceny uzyskanej z wybranej formy sprawdzania wiedzy  

i umiejętności. 

5. Ponowne przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej w styczniu 2020r. 

 

 

 

 

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 
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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  

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. 
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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, 

- 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 
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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.  

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. 
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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. 

• Systematyczna współpraca  

z instytucjami wspierającymi pracę 

szkoły. 

• Monitoring wizyjny. 

• Zindywidualizowane podejście do 

• 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. 

• Organizacja akcji charytatywnych  

( Dzieło Nowego Tysiąclecia 

„Pomagamy zwierzętom przetrwać 

zimę”, „Świąteczna paczka”). 

• Organizacja różnego typu wyjść, 
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uczniów. 

• Integrowanie klas i całej 

społeczności szkolnej. 

• Aktywna współpraca ze 

środowiskiem lokalnym. 

 

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. 
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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 

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. 

 

 

 

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;  
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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;  

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;  
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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.  

 

 

 

 

 


