
WYNIKI  EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: 

WYMAGANIE 5. PRZEDMIOT EWALUACJI: Kształtowane są postawy i respektowane 

normy społeczne. 

Wnioski: 

– Rodzice dostrzegają fakt przyswajania norm społecznych przez dzieci. 

– Według rodziców nauczyciele prawidłowo reagują na niepożądane zachowania dzieci. 

– Na bieżąco informują rodziców o zachowaniu dziecka w szkol. 

– Rodzice są świadomi możliwych form uzyskania pomocy w szkole; psycholog, pedag 

i inne specjalist. 

– W dalszym ciągu należy poszerzać świadomość rodziców o możliwości 

współtworzenia. takich dokumentów jak Statut Szkoły, Program Wychowawczy i 

Profilaktyczny Szkoły. 

Wnioski: 

– Nauczyciele dają uczniom możliwość realizowania własnych pomysłów poprzez 

tworzenie prezentacji, pracę dla chętnych, prowadzenie lekcji, projekty, opowiadania twórcze, 

zajęcia terenowe, laboratoryjne, obserwacje przyrodnicze, układanie wierszy, przynoszenie 

własnych materiałów dydaktycznych, drama, aktywizujące metody pracy, doświadczenia. 

– 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. 

–  Uczniowie mają świadomość jakich zachowań się od nich oczekuje poprzez 

zapoznanie ze Statutem Szkoły zasadami oceniania i zachowania. 

– Zachowaniem niepożądanym, najczęściej występującym w szkole jest agresja słowna. 

– Kultura osobista, szacunek wobec innych są najważniejszymi normami w pracy z 

uczniem. 

– W oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej są przestrzegane normy 

społeczne. 

– Podejmowane są działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie 

właściwych zachowań np.: 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’’ 

– Poczuciu bezpieczeństwa społeczności szkolnej sprzyjają: zakaz wstępu osób z 

zewnątrz, spotkania z policjantem, monitoring, zwiększona liczba osób na dyżurach. 

– Rodzice współdecydują o sprawach szkoły w tym współtworzą dokumenty regulujące 

życie w szkole. 

– Rodzice mają możliwość dzielenia się z nauczycielami swoimi opiniami na temat 

pracy szkoły w zakresie edukacji i wychowania. 

Wnioski: 

– dzieci wiedzą, jak należy zachować się w szkole, wiedzę tą czerpią najczęściej z 

kodeksu klasowego, dzięki omawianiu zasad obowiązujących w grupie, podczas pogadanek 

tematycznych, 

– pomimo znajomości zasad obowiązujących w grupie nie wszystkie dzieci się do nich 

stosują podczas pobytu w oddziale przedszkolnym, 

– wśród niepożądanych zachowań najczęściej pojawiają się: wyzwiska, dokuczanie 

innym, przeszkadzanie w zajęciach, skarżenie, bieganie, 

– Nauczyciel reaguje na niepożądane zachowania w grupie (upomnieniem, stosowaniem 

oznaczeń na tablicy motywacyjnej, rozmową z grupą na temat zachowania, rozmowami z 

rodzicami), 

Wnioski: 

– 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 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. 

 

Słabe strony: 

● Sporadycznie miejsce mają konflikty między rówieśnikami. 

● Brak spójności oddziaływań rodziców ze szkołą. 

● Zbyt mała świadomość rodziców o możliwości ich wpływu i modyfikacji bazowych 

dokumentów szkoły (program wychowawczyszkoły, program profilaktyki szkoły oraz statut 

szkoły). 

● Czasem jeszcze zauważa się przejawy zachowań świadczące o niskiej kulturze 

osobistej  (zwłaszcza u dzieci pochodzących z trudnych środowisk). 

 

Działania zaplanowane na II semestr wypływające ze słabych stron: 

 

● Należy pracować nad podwyższeniem poziomu kultury osobistej i szacunku  dla 

innych u naszych uczniów. 

● Należy zawsze i konsekwentnie reagować na niewłaściwe zachowania uczniów, 

przejawy przemocy, agresji. 

● Współpraca szkoły z rodzicami  - należy w dalszym ciągu mobilizować rodziców do 

częstych kontaktów ze szkołą, szczególnie rodziców uczniów stwarzających problemy 

(nierespektowanie norm społecznych, zagrożenie bezpieczeństwa)., poprzez przkazywanie 

ustnych i pisemnych informacji na temat zbliżającego się terminu zebrania 

● Realizacja programów wychowawczych i profilaktyki – kontynuacja. 

● Organizacja zajęć wzmacniających pozytywne zachowania uczniów – zajęcia z 

pedagogiem, spotkania ze specjalistami. 

● Stałe przypominanie zasad obowiązujących w oddziale przedszkolnym i 

mobilizowanie uczniów do ich przestrzegania – poprzez nagradzanie właściwie 

zachowujących się osób. 

● Aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności, oddziały powinny 

kontynuować dotychczasowe działania wychowawcze oraz podejmować nowe działania 

przynoszące pożądany efekt wychowawczy.    

 



 

WYMAGANIE 5. PRZEDMIOT EWALUACJI:  

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 

 

 

Wnioski: 

1. uczniowie wiedzą, jak należy zachować się w szkole, wiedzę tą czerpią najczęściej      

z zajęć wychowawczych, dzięki omawianiu zasad obowiązujących w grupie, podczas 

pogadanek tematycznych, 

2. pomimo znajomości praw i obowiązków nie wszyscy uczniowie się do nich stosują 

podczas pobytu w szkole, 

3. wśród niepożądanych zachowań najczęściej pojawiają się: agresja słowna, używanie 

wulgaryzmów, niekulturalne zachowanie i zwracanie się do innych oraz agresja 

fizyczna. 

4. Nauczyciel reaguje na niepożądane zachowania uczniów (upomnieniem słownym, 

wpisaniem uwagi do dziennika, rozmową z klasą na temat zachowania, rozmowami    

z rodzicami), 

 

Wnioski: 

 

 Rodzice dostrzegają fakt przyswajania norm społecznych przez dzieci. 

 

 Według rodziców nauczyciele prawidłowo reagują na niepożądane zachowania dzieci. 

 

 Nauczyciele na  bieżąco informują rodziców o zachowaniu dziecka w szkole. 

 

 

 Rodzicom najbardziej zależy na ukształtowanie postaw  ( wartości ) takich jak : 

kultura osobista, szacunek do innych osób, nieużywanie wulgaryzmów, tolerancja. 

 

 Rodzice są świadomi możliwych form uzyskania pomocy w szkole; psycholog, 

pedagog  i inne specjalistów. 



 

 W dalszym ciągu należy poszerzać świadomość rodziców o możliwości 

współtworzenia. takich dokumentów jak Statut Szkoły, Program Wychowawczy i 

Profilaktyczny Szkoły. 

 

 

Wnioski: 

 

1. Nauczyciele dają uczniom możliwość realizowania własnych pomysłów poprzez 

tworzenie prezentacji, pracę dla chętnych, prowadzenie lekcji, projekty, opowiadania 

twórcze, zajęcia terenowe, laboratoryjne, obserwacje przyrodnicze, układanie wierszy, 

przynoszenie własnych materiałów dydaktycznych, drama, aktywizujące metody 

pracy, doświadczenia. 

 

2. 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. 

 

3.  Uczniowie mają świadomość jakich zachowań się od nich oczekuje poprzez 

zapoznanie ze Statutem Szkoły zasadami oceniania i zachowania. 

 

4. Zachowaniem niepożądanym, najczęściej występującym w szkole jest agresja słowna 

. 

5. Kultura osobista, szacunek wobec innych są najważniejszymi normami w pracy          

z uczniem. 

 

6. W oddziałach w Szkole Podstawowej są przestrzegane normy społeczne. 

 

7. Podejmowane są działąnia mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie 

właściwych zachowań np.: 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’’ 

 

8. Poczuciu bezpieczeństwa społeczności szkolnej sprzyjają: zakaz wstępu osób              

z zewnątrz, spotkania z policjantem, monitoring, zwiększona liczba osób na dyżurach. 

 

9. Rodzice współdecydują o sprawach szkoły w tym współtworzą dokumenty regulujące 

życie w szkole. 

 

10. Rodzice mają możliwość dzielenia się z nauczycielami swoimi opiniami na temat 

pracy szkoły w zakresie edukacji i wychowania. 

 

Wnioski: 

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

2. 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.  

 



 

 

Słabe strony: 

a) Sporadycznie miejsce mają konflikty między rówieśnikami. 

b) Brak spójności oddziaływań rodziców ze szkołą. 

c) Zbyt mała świadomość rodziców o możliwości ich wpływu i modyfikacji bazowych 

dokumentów szkoły (program wychowawczy szkoły, program profilaktyki szkoły oraz 

statut szkoły). 

d) Czasem jeszcze zauważa się przejawy zachowań świadczące o niskiej kulturze 

osobistej  (zwłaszcza u dzieci pochodzących z trudnych środowisk). 

 

Kierunki dalszej pracy w II semestrze : 

1. Należy pracować nad podwyższeniem poziomu kultury osobistej i szacunku  dla 

innych u naszych uczniów. 

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

przejawy przemocy, agresji. 

3. Współpraca szkoły z rodzicami  - należy w dalszym ciągu mobilizować rodziców do 

częstych kontaktów ze szkołą, szczególnie rodziców uczniów stwarzających problemy 

(nierespektowanie norm społecznych, zagrożenie bezpieczeństwa)., poprzez 

przekazywanie ustnych i pisemnych informacji na temat zbliżającego się terminu 

zebrania 

4. Realizacja programów wychowawczych i profilaktyki – kontynuacja.  

5. Organizacja zajęć wzmacniających pozytywne zachowania uczniów – zajęcia              

z pedagogiem, spotkania ze specjalistami. 

6. Stałe przypominanie zasad obowiązujących w szkole i mobilizowanie uczniów do ich 

przestrzegania – poprzez nagradzanie właściwie zachowujących się osób.  

7. Aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności, oddziały powinny 

kontynuować dotychczasowe działania wychowawcze oraz podejmować nowe 

działania przynoszące pożądany efekt wychowawczy.    



 


