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WYMAGANIE 1.4 - RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE 

1. PRZEDMIOT EWALUACJI 

Respektowanie norm społecznych przez ucznia 

2. CEL EWALUACJI  

Pozyskanie informacji na temat poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz skali i 

typu zagrożeń 

3. PYTANIA KLUCZOWE 

1) Czy uczniowie czuja się w szkole bezpiecznie? 

2) Jaka jest skala poczucia braku bezpieczeństwa wśród uczniów? 

3) Jaka jest charakterystyka społeczna uczniów, którzy mają poczucie zagrożenia? 

4) Jakich zachowań dotyczy identyfikowane przez uczniów zagrożenie? 

5) Czy uczniowie wiedza jakich zachowań się od nich oczekuje? 

6) W jaki sposób komunikowane jest uczniom jakich zachowań się od nich oczekuje? 

7) Czy w szkole diagnozuje się zachowanie uczniów? Jeżeli tak, o w jaki sposób 

wyniki tej diagnozy są wykorzystywane? 

8) Czy podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie 

zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? Jaki to są działania? 

9) Czy podejmowane działania wychowawcze wpływają na zmniejszenie zagrożeń 

oraz wzmacnianie właściwych zachowań? 

4. KRYTERIA EWALUACJI 

 Skuteczność – komunikowanie obowiązujących norm społecznych 

 Użyteczność – wykorzystanie informacji do planowania pracy wychowawczej 

 Systematyczność i skuteczność działań wychowawczych 

 Zgodność i dostępność 
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5. OPIS ZASTOSOWANEJ METODOLOGII ORAZ ŹRÓDŁA INFORMACJI 

WYKORZYSTANYCH W BADANIU 

 

Do zebrania danych posłużyły kwestionariusze ankietowe: 

 ankiety skierowane do uczniów Integracyjnej Szkoły Podstawowej 

 ankiety skierowane do uczniów Gimnazjum nr 2 

 ankiety skierowane do rodziców uczniów Integracyjnej Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum nr 2 

 ankieta skierowana do nauczycieli Integracyjnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

nr 2 

 kwestionariusz wywiadu dla pracowników administracji i obsługi, 

analiza zapisów w dziennikach lekcyjnych. 

Wzory ankiet i wywiadów zamieszczone zostały jako załączniki. 

Zgromadzony materiał został wykorzystany w analizie niniejszego raportu. Wszyscy 

badani byli informowani o celach badań, sposobie wykorzystania ich wyników oraz 

całkowitej anonimowości uzyskanych informacji. Podstawowym ograniczeniem jakie 

napotkał zespół przeprowadzający badanie, było niekiedy brak chęci do wypełnienia 

ankiety oraz brak odpowiedzi na poszczególne pytania. 
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6. OPIS GRUPY BADAWCZEJ 

Badaniami objęto: uczniów, rodziców i nauczycieli oraz pracowników administracji i 

obsługi.  

1. Badania przeprowadzono w zróżnicowanej grupie wiekowej uczniów Zespołu Szkół. Byli 

to uczniowie z Integracyjnej Szkoły Podstawowej z klas I-IV oraz uczniowie Gimnazjum  

nr 2 z klas pierwszych, drugich i trzecich. 

Z Integracyjnej Szkoły Podstawowej ankietowanych było 101 uczniów, a z Gimnazjum   

nr 2 – 102. 

OGÓŁEM:  

UCZNIOWIE 203  

DZIEWCZĘTA 52 %   CHŁOPCY 48 % 

2. Wśród badanych rodziców 59 osób było z Integracyjnej Szkoły Podstawowej i 69 z 

Gimnazjum nr 2 

OGÓŁEM: 

RODZICE 128 

KOBIETY 78 %   MĘŻCZYŹNI 22 % 

3. Nauczyciele – 28 osób wybranych w sposób losowy 

KOBIETY 87 %   MĘŻCZYŹNI 13 % 

4. Pracownicy administracji i obsługi – 9 osób 

KOBIETY 78 %   MĘŻCZYŹNI 22 % 
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7. ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO – ODPOWIEDZI NA PYTANIA KLUCZOWE 

  

WYNIKI BADAŃ ZADAWALAJĄCE 
WYNIKI BADAŃ WYMAGAJĄCE 

DOSKONALENIA I ZMIAN 

 Zawsze bezpiecznie w szkole czuje się w 

klasah  

I – III  Integracyjnej Szkoły Podstawowej 60% 

uczniów 

IV –VI Integracyjnej Szkoły Podstawowej 56% 

uczniów 

I – III Gimnazjum nr 2 - 73% uczniów 

 Wpływ na poziom poczucia bezpieczeń- 

stwa w klasach I - III ma przede wszystkim 

to, że dzieci przyjaźnią się między sobą 

(72% odpowiedzi) oraz dyżury nauczycieli 

na przerwach (65% odpowiedzi) 

 Dobry kontakt z wychowawcą klasy u 61% 

w kl. I-III pomaga w poczuciu bezpieczeń- 

stwa  

 O negatywnych zjawiskach w kl. I-III 

uczniowie informują głównie wychowaw- 

cę i rodziców 

 W szkole rozpowszechniana jest wiedza o 

właściwych zachowaniach dziecka 

głównie podczas lekcji wychowawczych – 

80 % odpowiedzi 

 56% uczniów uznało, że w szkole 

przestrzegane są prawa ucznia i dziecka 

 84 % ankietowanych wie, czego nie 

można robić w szkole i co za to grozi 

 67% uczniów uważa, że nagrody i kary 

szkolne są jasne i sprawiedliwe  

 Uczniowie wiedzą za co dostają 

pozytywne i negatywne oceny z 

zachowania – tak uważa 66% badanych 

 59% ankietowanych uczniów uważa, że są 

 Brak poczucia bezpieczeństwa w klasach 

I – III   czasami 38%, zawsze 2% uczniów 

IV-VI   41% uważa, że nie są bezpieczni  

 Niski poziom poczucia bezpieczeństwa 

57,1% w klasach trzecich Gimnazjum 

 Istnieje różnica w ogólnym poziomie 

poczucia bezpieczeństwa w szkole oraz w 

czasie przerw lekcyjnych na korzyść tych 

drugich. Być może wiąże się to z 

niepowodzeniami edukacyjnymi w czasie 

lekcji 

 Ogółem wśród uczniów, którzy nie czują 

się bezpiecznie w szkole przeważają 

dziewczęta, stanowią one 70% 

 Najmniej bezpiecznymi miejscami dla 

uczniów klas I-III są korytarz, szatnia, 

boisko, toalety 

 Najczęstszym negatywnym zachowaniem 

wśród uczniów klas  

I-III jest bicie, kopanie i popychanie – 57% 

IV-VI bicie-81%, grożenie-76%, przezywanie- 

67%, obrażanie-63%. 

W klasach gimnazjalnych: wyzwiska-46%, 

obelgi-13%, ośmieszanie, podkładanie nóg, 

wymuszanie kanapek  

 39% uczniów uważa, że szkoła nie 

podejmuje działań eliminujących 

negatywne zachowania oraz 44% rodziców 

też tak uważa 

 Najbardziej niebezpiecznymi miejscami w 

szkole wg uczniów Gimnazjum jest teren 

przed budynkiem szkoły, korytarz 
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podejmowane działania eliminujące 

negatywne zachowania 

 57% badanych rodziców uważa, że ich 

dzieci czują się w szkole bezpiecznie 

 54% rodziców uznało, że zna dokumenty 

szkolne dotyczące respektowania norm 

społecznych, tj. statut szkoły, szkolne 

programy profilaktyczne i wychowawcze 

 Główną rolę w zapoznawaniu rodziców 

wg 91,6%b z dokumentami szkolnymi 

odgrywa wychowawca klasy 

 56% rodziców uważa, że w szkole 

podejmowane są działania wychowawcze 

mające na celu eliminowanie zagrożeń 

oraz wzmacnianie właściwych zachowań 

uczniów 

  Pracownicy administracji i obsługi 

wysoko na poziomie dobrym określają 

swój poziom bezpieczeństwa w szkole 

oraz poziom bezpieczeństwa uczniów 

 Pracownicy administracji i obsługi 

informacje o niewłaściwych zachowa-

niach przekazują wychowawcom, 

dyrektorowi, pedagogowi szkolnemu 

 85,7% ankietowanych nauczycieli czuje 

się w szkole bezpiecznie 

 17,6% ankietowanych nauczycieli nie 

spotkało się z przejawem agresji w szkole 

 Nauczyciele w przypadku braku 

respektowania norm społecznych przez 

uczniów stosują środki i metody zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, dokumenta-

cją szkolną, współpracują z kolegami, z 

rodzicami, pedagogiem szkolnym, 

psychologiem. Ponadto dyscyplinują 

uczniów, przeprowadzają indywidualne 

rozmowy 

 Ankietowani nauczyciele komunikują 

uczniom jakich zachowań się od nich 

oczekuje na lekcjach przedmiotowych, 

 W trudnych sytuacjach gimnazjaliści 

korzystają z pomocy kolegów, a nie osób 

dorosłych 

 Przykłady agresji uczniowie czerpią od 

rówieśników, z gier komputerowych i z 

telewizji 

 Rodzice stwierdzają, że ich dzieci 

spotykają się w placówce z zachowaniami 

agresywnymi, zarówno agresją fizyczną jak 

i psychiczną 

 Rodzice nie zawsze informują nauczycieli o 

sytuacjach zagrożenia 

 Działania profilaktyczno-wychowawcze 

szkoły nie zawsze znane są rodzicom 

 53% rodziców uważa, że ich dzieci 

przestrzegają norm społecznych w szkole, 

co nie zawsze jest zgodne o oceną 

nauczycieli i kolegów 

 Pracownicy administracji i obsługi 

spotykają się z niekorzystnymi zjawiskami 

wychowawczymi, wśród których na 

pierwszym miejscu jest stosowanie przez 

uczniów wulgaryzmów, popchnięcia, 

plucie, przezywanie, obrażanie, bicie 

   71,4% nauczycieli z poczuciem zagrożenia 

to kobiety 

 Z agresją ze strony uczniów zetknęło się 

78,6% nauczycieli – 3,6% ze strony 

kolegów; 3,6% ze strony rodziców 

 53,6% ankietowanych nauczycieli uważa, 

że uczniowie nie przestrzegają norm 

obowiązujących w szkole. Głównie są to: 

 niewłaściwa kultura języka (stosowanie 

wulgaryzmów 

 lekceważenie kolegów, nauczycieli 

 stosowanie przemocy fizycznej i 

psychicznej 

 niszczenie mienia szkolnego 

 lekceważenie obowiązków szkolnych 

 palenie papierosów 
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wychowawczych, podczas rozmów 

indywidualnych, podczas dyżurów, 

bezpośrednio po niekorzystnym zdarzeniu 

 Wszyscy ankietowani nauczyciele 

przyznali, że w szkole diagnozuje się 

zachowania uczniów i wykorzystuje się  

wyniki tej diagnozy do tworzenia różnego 

rodzaju programów profilaktyczno-

wychowawczych oraz do dalszej 

działalności dydaktyczno-wychowawczej 

 96,4% ankietowanych nauczycieli 

przyznało, że w szkole podejmowane są 

działania wychowawcze mające na celu 

eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie 

właściwych zachowań. Nauczyciele 

wymienili, że są to: 

 współpraca z Policją 

 współpraca ze Strażą Miejską 

 współpraca z pedagogiem 

 pogadanki na lekcjach wychowawczych 

 ustalenie systemu kar i nagród 

 współpraca z psychologiem 

 współpraca-spotkania, wywiadówki, 

rozmowy z rodzicami 

 prelekcje, apele 

 współpraca z poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną 

   67,9% badanych nauczycieli uważa, że 

podejmowane przez szkołę działania 

przynoszą pożądany efekt wychowawczy 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 32,1% nauczycieli uważa, że działania 

podejmowane przez szkołę nie przynoszą 

właściwych efektów wychowawczych, w 

związku z powyższym należy m.in.: 

 polepszyć współpracę: szkoła-rodzice 

 podejmować bardziej stanowcze 

działania w stosunku do uczniów 

sprawiających problemy wychowawcze, 

zwiększyć kary 

 reagować na każdy przejaw agresji 

 bardziej przestrzegać regulaminu 

szkolnego 

 rozmawiać z rodzicami 

 zwracać uwagę na to, kto wchodzi do 

szkoły 

 kierować sprawy do Sądu Rodzinnego 

 monitorować na bieżąco zachowania 

uczniów 

  rozmawiać z wychowawcami klas 
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Badania pokazują, że tylko ponad połowa uczniów czuje się zdecydowanie bezpiecznie w 

szkole. Ogółem w Gimnazjum nr 2 stanowiło 72,6% ogółu badanych, natomiast w 

Integracyjnej Szkole Podstawowej 60% (plus 38% dzieci, które określają się jako czasami 

bezpieczne) 

Brak poczucia bezpieczeństwa prezentują zarówno uczniowie Integracyjnej Szkoły 

Podstawowej – 2% ankietowanych, jak i uczniowie Gimnazjum nr 2 – 27,4%. 

Na podstawie przeprowadzonego badania nie można stwierdzić co powoduje poczucie 

zagrożenia uczniów, ale jest to wynik niepokojący. Wskazuje to na znaczącą grupę, która w 

różnym czasie i w różnych miejscach szkoły nie czuje się bezpiecznie. 

Niski poziom bezpieczeństwa wystąpił przede wszystkim u dziewcząt.  

Jeśli chodzi o topografię bezpieczeństwa badania pokazują, że w miejscach gdzie zwykle 

zdarzają się sytuacje niebezpieczne dla wszystkich uczniów jest korytarz szkolny, a dla 

uczniów Gimnazjum teren przed szkołą. Sprawcami zachowań niebezpiecznych, w tym 

przemocowych są głównie rówieśnicy. Uczniowie wymieniali różnorodne zdarzenia o 

podłożu agresywnym, takie jak: bicie, kopania, popychanie, grożenie, przezywanie, 

obrażanie, ośmieszanie, podkładanie nóg, wymuszenia. 

W klasach gimnazjalnych w razie trudnych sytuacji uczniowie zwracają się o pomoc do 

kolegów, stąd często przejawy agresji czy przemocy pozostają bez wiedzy czy udziału 

nauczyciela. 

Ponad 96% nauczycieli stwierdza, że uczniowie znają zasady zachowania, których się od nich 

oczekuje. 

W szkole istnieje pewnie zestaw działań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa. Wśród 

tych działań główne miejsce zajmują: 

 posiadanie wewnątrzszkolnych aktów prawnych związanych z bezpieczeństwem 

uczniów, regulujących zasady funkcjonowania wewnątrzszkolnego; 

 działania wychowawcze i profilaktyczne; 
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 działania prewencyjne w postaci m.in. dyżurów, monitoringu, ograniczania dostępu 

do placówki osób postronnych. 

 W szkole diagnozuje się zachowania uczniów. Informacje z diagnoz wykorzystuje się do:  

 modyfikacji działań wychowawczych i profilaktycznych, systemu oceniania, tematyki 

zajęć z uczniami, 

 włączenia do pomocy osób i instytucji z zewnątrz, np. Straż Miejską, Policję, 

Kuratorów Sądowych, MOPS, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,  

 zacieśnienia współpracy z rodzicami w zakresie realizacji zadań w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

Stosowane działania profilaktyczno-wychowawcze należy systematycznie dostosowywać do 

potrzeb placówki oraz rozszerzać ich wachlarz celem uzyskania wysokiego poziomu, 

respektowania norm społecznych oraz zmiejszenia lub ograniczenia zachowań 

niepożądanych. 
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8. WNIOSKI 

Do słabych stron należą:  

1. Zdarzające się przypadki agresji i przemocy oraz złego zachowania uczniów. 

2. Niechęć części rodziców do współpracy ze szkołą w celu rozwiązywania problemów 

dziecka. 

3. Niewystarczająca znajomość przez uczniów szkolnych dokumentów regulujących 

bezpieczeństwo w szkole. 

4. Słaba znajomość programu wychowawczego i profilaktyki przez rodziców. 

5. Istnienie w szkole miejsc, które określane są jako mało bezpieczne. 

6. Brak dostateczne liczby kamer wokół szkoły. 

7. Brak konsekwencji w realizacji oddziaływań na niewłaściwe zachowania uczniów. 

 

Do mocnych stron należą: 

1. Większość uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi czuje się w 

szkole bezpiecznie. 

2. Dobra znajomość zasad obowiązujących w szkole i ich przestrzeganie przez większość 

uczniów. 

3. Noszenie identyfikatorów. 

4. Zabezpieczenie drzwi wejściowych i zatrudnienie pracowników ochrony. 

5. Funkcjonowanie szkolnego monitoringu. 

6. Kadra zainteresowana problemami młodzieży dążąca do rozpoznawania i 

niwelowania niewłaściwych zachowań. 

7. Funkcjonowanie szkolnych dokumentów regulujących system kar i nagród, normy i 

zasady obowiązujące w szkole. 

8. Różnorodność działań podejmowanych w zakresie kształtowania pożądanych postaw 

wychowawczych. 

9. Dobry kontakt z wychowawcą w klasach I-III  
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9.  REKOMENDACJE: 

 

1. Upowszechnić wśród uczniów i rodziców znajomość dokumentów zapewniających 

bezpieczeństwo w szkole. 

2. Wzmacniać więź nauczyciel-uczeń, by kształcić płaszczyznę zaufania i współpracy. 

3. Konsekwentnie reagować na niewłaściwe zachowania uczniów. 

4. Wzmocnić monitoring przed szkołą. 

5. Pracować nad kulturą języka, wzajemnymi relacjami miedzy uczniami. 

6. Pracować nad poprawą komunikacji między placówką a rodzicami uczniów w zakresie 

wymiany informacji o zagrożeniach. 

7. Propagować wśród uczniów aktywne i konstruktywne sposoby spędzania czasu 

wolnego. 

8. Zwiększać poczucie bezpieczeństwa poprzez kontynuację dotychczasowych działań 

wychowawczych oraz podejmowanie nowych, przynoszących pożądany efekt 

wychowawczy.  

9. Uświadamiać uczniom konsekwencje wynikające z niewłaściwych postaw. 
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10. ZAŁĄCZNIKI 

 

 Kwestionariusze ankiet dla uczniów w Integracyjnej Szkoły Podstawowej  

 Kwestionariusze ankiet dla uczniów w Gimnazjum nr 2 

  Kwestionariusze ankiet dla rodziców w Integracyjnej Szkoły Podstawowej 

 Kwestionariusze ankiet dla rodziców w Gimnazjum nr 2 

 Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli 

 Kwestionariusz wywiadu dla pracowników administracji i obsługi 

 Opracowania badań 

 

 

 

 

 

 

 

 


