
Ewaluacji poddane było wymaganie 5: Kształtowane są postawy i respektowane normy 

społeczne. 

 

Cel ewaluacji (ogólny): 

Pozyskanie informacji na temat kształtowania postaw i przestrzegania norm społecznych 

przez uczniów, które są gwarantem bezpieczeństwa w szkole oraz zebranie propozycji do 

planu działań mających na celu podniesienie poziomu przestrzegania norm społecznych 

wśród społeczności szkolnej.  

 

Kryteria ewaluacji: 

 Zasady postępowania członków społeczności szkolnej są czytelnie określone w 

dokumentach szkolnych. 

 Członkowie społeczności szkolnej znają i rozumieją normy zachowań obowiązujących 

w szkole. 

 Szkoła podejmują działania zapewniające uczniom bezpieczeństwo fizyczne i 

psychiczne. 

 W oddziałach wspólnie z rodzicami, uczniami i nauczycielami analizuje się 

podejmowane działania wychowawcze, mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz 

wzmacnianie właściwych zachowań. 

- Relacje między członkami społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i 

zaufaniu. 

 

Charakterystyka diagnozowanej grupy: 

Grupę badawczą stanowili: rodzice uczniów z oddziałów III-VI, wychowawcy i dzieci z 

oddziałów III-VI w szkole. 

 

Wnioski: 

 Rodzice dostrzegają fakt przyswajania norm i postaw społecznych przez dzieci. 

 Według rodziców nauczyciele prawidłowo reagują na niepożądane zachowania dzieci. 

 Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o zachowaniu dziecka w szkole podczas 

rozmów indywidualnych, e-dziennika i zeszytów kontaktowych; 

 Nauczyciele motywują uczniów do pozytywnego zachowania poprzez pochwały przed 

klasą, pochwały do rodzica, stawianie buziek motywacyjnych; 

 Rodzice są świadomi możliwych form uzyskania pomocy w szkole; 

psychologicznych, pedagogicznych i innych specjalistycznych; 

 Rodzice mają możliwość dzielenia się z nauczycielami swoją opinią na temat pracy 

szkoły w zakresie kształtowania norm i postaw społecznych; 



 Najcenniejszą formą współpracy/ kontaktów rodziców z nauczycielem są zebrania 

grupowe, spotkania warsztatowe, rozmowy indywidualne; 

 Rodzice zostali poinformowani o możliwości współtworzenia dokumentów szkoły 

podczas zebrań z rodzicami i rozmów indywidualnych; 

 Rodzice znają treść dokumentów naszej szkoły, tj. Statut Szkoły, Program 

Wychowawczy, Program Profilaktyki Szkoły; 

 Szkoła posiada dokumentację regulującą postawy, potrzeby i zachowanie się uczniów; 

 Prowadzona jest stała współpraca z rodzicami (są informowani ustnie oraz pisemnie o 

zachowaniu dziecka). 

 

Szkoła jasno formułuje obowiązujące w niej normy, a nauczyciele dokładają wszelkich 

starań, aby wpoić uczniom obowiązujące zasady życia społecznego. Uczniowie potrafią 

określić normy społeczne, właściwe zachowania, znają konsekwencje nieprzestrzegania 

ustalonych zasad. Uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Informacje te 

uzyskują podczas zajęć, podczas rozmów indywidualnych, pogadanek tematycznych, apeli, 

przedstawień profilaktycznych. Rodzice wiedzą jakie dokumenty wewnątrzszkolne regulują 

zasady zachowania i bezpieczeństwa obowiązujące w szkole. Rodzice zostali zapoznani z 

dokumentami szkolnymi regulującymi kwestie praw i obowiązków ucznia oraz respektowania 

norm społecznych przez wychowawcę klasy. W szkole diagnozuje się zachowanie uczniów i 

wykorzystuje się wyniki tej diagnozy do dalszej pracy dydaktyczno – wychowawczej np. 

poprzez rozmowy z uczniami, indywidualną pracę z uczniem, rozwiązywaniem problemów w 

klasie, systematyczne ocenianie zachowania i współpracę z rodzicami. Wyniki diagnozy 

wykorzystuje się do opracowywania programów: wychowawczego,profilaktycznego oraz 

programów wychowawczych klas. Podejmowane są różnego rodzaju działania wychowawcze 

mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Nauczyciele 

reagują na niewłaściwe zachowania uczniów stosując upomnienie ustne, rozmowę z 

rodzicami, upomnienie (uwaga) pisemna, ocenę zachowania, rozmowę dyscyplinującą z 

wychowawcą, pedagogiem, psychologiem. Pozytywne, pożądane zachowania dzieci są 

dostrzegane i chwalone przez nauczycieli, poprzez wpisywanie pochwał, stosowanie nagród. 

Uczniowie angażują się w działania na rzecz kształtowania społecznie pożądanych postaw np. 

konkursach oraz akcjach charytatywnych. Szkoła posiada wewnętrzne regulaminy dotyczące 

bezpieczeństwa. Regulaminy i procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci w szkole oraz 

podczas wyjść i wycieczek zostały omówione. Statut szkoły dokładnie omawia zasady 

oceniania zachowania oraz prawa i obowiązki ucznia.  

Mocne strony: 

 Nasza szkoła jest miejscem bezpiecznym. Poczuciu bezpieczeństwa społeczności 

szkolnej sprzyjają: zakaz wstępu osób z zewnątrz, spotkania z policjantem, 

monitoring, zwiększona liczba osób na dyżurach, 

 W oddziałach szkolnych dzieci respektują normy społeczne. 

 Nauczyciele reagują na nieprzestrzeganie zasad przez uczniów. 

 Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność współpracy w grupie poprzez: pracę w 

grupach i indywidualnie, gry dydaktyczne, pracę w zespole - w domu i w szkole, 

dramę, metody aktywne, metody projektu, współzawodnictwo, uroczystości 

oddziałowe, pomoc koleżeńską, grupowe podejmowanie decyzji; 

 Szkoła podejmuje działania wychowawcze, mające na celu eliminowanie zagrożeń 

oraz wzmacnianie właściwych zachowań np. poprez przedstawienia profilaktyczne, 



warsztaty socjoterapeutyczne, pogadanki z psychologiem, wychowawcą, pochwały na 

forum klasy, apele, realizowanie projektów, właściwy dobór i realizacja tematów na 

godzinach wychowawczych, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, akcja ,,Bezpieczna 

przerwa’’ 

 Dokumentacja szkolna tj. Statut Szkoły, Program Wychowawczy i Profilaktyki w 

prawidłowy sposób uwzględnia potrzeby uczniów oraz reguluje ich postawy i 

zachowania poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu kar i nagród.  
  



Ewaluacji poddawane jest wymaganie 5: Kształtowane są postawy i respektowane normy 

społeczne. 

 

Cel ewaluacji (ogólny): 

Pozyskanie informacji na temat kształtowania postaw i przestrzegania norm społecznych 

przez uczniów, które są gwarantem bezpieczeństwa w szkole oraz zebranie propozycji do 

planu działań mających na celu podniesienie poziomu przestrzegania norm społecznych 

wśród społeczności przedszkolnej. 

 

Kryteria ewaluacji: 

 Zasady postępowania członków społeczności przedszkolnej są czytelnie określone w 

dokumentach szkolnych. 

 Członkowie społeczności przedszkolnej znają i rozumieją normy zachowań 

obowiązujących w Oddziałach Przedszkolnych. 

 Szkoła i Oddziały Przedszkolne podejmują działania zapewniające uczniom 

bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. 

 W Oddziałach przedszkolnych wspólnie z rodzicami, uczniami i nauczycielami 

analizuje się podejmowane działania wychowawcze, mające na celu eliminowanie 

zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. 

- Relacje między członkami społeczności przedszkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i 

zaufaniu. 

 

Charakterystyka diagnozowanej grupy: 

Grupę badawczą stanowili: rodzice uczniów z grup „0”, wychowawcy i dzieci z Oddziałów 

Przedszkolnych w szkole. 

Wnioski: 

 szkołą posiada dokumentację regulującą postawy, potrzeby i zachowanie się uczniów. 

 Prowadzona jest stała współpraca z rodzicami (są informowani ustnie oraz pisemnie o 

zachowaniu dziecka) 

 

Szkoła jasno formułuje obowiązujące w niej normy, a nauczyciele dokładają wszelkich starań, 

aby wpoić uczniom obowiązujące zasady życia społecznego. Uczniowie potrafią określić 

normy społeczne, właściwe zachowania, znają konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych 

zasad. Uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Informacje te uzyskują 

podczas zajęć, podczas rozmów indywidualnych, pogadanek tematycznych, apeli, 

przedstawień profilaktycznych. Rodzice wiedzą jakie dokumenty wewnątrzszkolne regulują 



zasady zachowania i bezpieczeństwa obowiązujące w szkole. Rodzice zostali zapoznani z 

dokumentami szkolnymi regulującymi kwestie praw i obowiązków ucznia oraz respektowania 

norm społecznych przez wychowawcę klasy. W szkole diagnozuje się zachowanie uczniów i 

wykorzystuje się wyniki tej diagnozy do dalszej pracy dydaktyczno – wychowawczej np. 

poprzez rozmowy z uczniami, indywidualną pracę z uczniem, rozwiązywaniem problemów w 

klasie, systematyczne ocenianie zachowania i współpracę z rodzicami. Wyniki diagnozy 

wykorzystuje się do opracowywania programów: wychowawczego, profilaktycznego oraz 

programów wychowawczych klas. Podejmowane są różnego rodzaju działania wychowawcze 

mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Nauczyciele 

reagują na niewłaściwe zachowania uczniów stosując upomnienie ustne, rozmowę z 

rodzicami, upomnienie (uwaga) pisemna, ocenę zachowania, rozmowę dyscyplinującą z 

wychowawcą, pedagogiem, psychologiem. Pozytywne, pożądane zachowania dzieci są 

dostrzegane i chwalone przez nauczycieli, poprzez wpisywanie pochwał, stosowanie nagród. 

Uczniowie angażują sie w działania na rzecz kształtowania społecznie pożądanych postaw np. 

konkursach oraz akcjach charytatywnych. Szkoła posiada wewnętrzne regulaminy dotyczące 

bezpieczeństwa. Regulaminy i procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci w szkole oraz 

podczas wyjść i wycieczek zostały omówione. Statut szkoły dokładnie omawia zasady 

oceniania zachowania oraz prawa i obowiązki ucznia.  

 

Mocne strony: 

 Nasza szkoła jest miejscem bezpiecznym. Poczuciu bezpieczeństwa społeczności 

szkolnej sprzyjają: zakaz wstępu osób z zewnątrz, spotkania z policjantem, 

monitoring, zwiększona liczba osób na dyżurach, 

 W oddziałach przedszkolnych dzieci respektują normy społeczne. 

 Nauczyciele reagują na nieprzestrzeganie zasad przez uczniów. 

 Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność współpracy w grupie poprzez: pracę w 

grupach i indywidualnie, gry dydaktyczne, pracę w zespole - w domu i w szkole, 

dramę, metody aktywne, metody projektu, współzawodnictwo, uroczystości 

oddziałowe, pomoc koleżeńską, grupowe podejmowanie decyzji; 

 Szkoła podejmuje działania wychowawcze, mające na celu eliminowanie zagrożeń 

oraz wzmacnianie właściwych zachowań np. poprez przedstawienia profilaktyczne, 

warsztaty socjoterapeutyczne, pogadanki z psychologiem, wychowawcą, pochwały na 

forum klasy, apele, realizowanie projektów, właściwy dobór i realizacja tematów na 

godzinach wychowawczych, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, akcja ,,Bezpieczna 

przerwa’’ 

 Dokumentacja szkolna tj. Statut Szkoły, Program Wychowawczy i Profilaktyki w 

prawidłowy sposób uwzględnia potrzeby uczniów oraz reguluje ich postawy i 

zachowania poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu kar i nagród.  
 


