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CZĘŚĆ I – BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE 

I PRZEBIEG EWALUACJI 
 

     Raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej 

nr 48 w Szczecinie w roku szkolnym 2015/2016. Dotyczy wymagania 5 - Respektowane są 

normy społeczne. W trakcie ewaluacji prowadzący ją członkowie zespołu zbierali 

informacje z różnych źródeł – od dyrektora, nauczycieli, uczniów, rodziców, przy 

wykorzystaniu różnych metod badawczych takich jak: obserwacja, ankiety, wywiad                          

z pedagogiem szkoły. 

Kryteria ewaluacji: 

– Użyteczność, trafność i efektywność stosowanych metod badawczych. 

– Ciągłość i trafność prowadzonych analiz. 

– Trafność i użyteczność rekomendacji. 

– Skuteczność, efektywność i trwałość wdrażanych działań. 

II CEL I PRZEDMIOT EWALUACJI 
 

Cel ewaluacji: 

     Pozyskanie informacji, w jakim stopniu uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. 

 

Przedmiot ewaluacji (wymaganie 5):  

     Respektowane są normy społeczne. 
 

CHARAKTERYSTYKA WYMAGANIA: 

Poziom D: 

 

Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne,                 

a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym 

szacunku i zaufaniu. Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących 

wynikiem działań samorządu uczniowskiego. Zasady postępowania i współżycia w szkole lub 

placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły i rodziców. 

 

Poziom B: 

 

W szkole lub placówce, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane 

działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie 

właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeb, modyfikuje. 
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III PYTANIA KLUCZOWE 
 

1. W jaki sposób działania szkoły zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne                               

i psychiczne? 

2. Jaki jest stopień poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów? 

3. Jakie negatywne zachowania występują w szkole najczęściej (przemoc słowna i fizyczna, 

używki, kradzieże, itp.)? 

4. Jakie działania eliminujące negatywne zachowania uczniów oraz mające na celu 

wzmacnianie właściwych zachowań podejmuje szkoła? 

5. Jakie są propozycje zmian i modyfikacji działań już funkcjonujących mających na celu 

poprawienie bezpieczeństwa w szkole? 

IV WYNIKI EWALUACJI 

A. WYWIAD Z PEDAGOGIEM 
 

1. Kto i jak często dokonuje diagnozy i analizy działań wychowawczych? 

      Analiza działań wychowawczych dokonywana jest semestralnie przez  pedagoga                    

w sprawozdaniu semestralnym, rocznym oraz przez zespół wychowawczy                                   

w sprawozdaniach semestralnym i rocznym. 

2. Jakie działania wychowawcze i profilaktyczne podejmuje szkoła? 

Działania wychowawcze prowadzone są na bieżąco i dostosowane do sytuacji.  

Działania profilaktyczne i wychowawcze określone są w programie wychowawczym                       

i profilaktyki szkoły. Prowadzone są przez cały rok szkolny. Działania wychowawcze                                 

i profilaktyczne przeplatają się ze sobą i wzajemnie uzupełniają. 

Działania wychowawcze: 

 lekcje wychowawcze, 

 rozmowy wychowawcy z uczniem, klasą, rodzicami, 

 prelekcje, warsztaty dla uczniów prowadzone przez Straż Miejską, pracowników PPP 

nr 4, 

 rozmowa pedagoga szkolnego z klasą, uczniem, rodzicem, 

 zajęcia psychoedukacyjne prowadzone przez pedagoga szkolnego, 

 zespół wychowawczy 

 zespół wychowawczy z udziałem inspektora ds. nieletnich, Straży Miejskiej, 

 bieżące działania wynikające z konkretnych sytuacji. 

Działania profilaktyczne: 

 miesiąc bezpieczeństwa, 

 współpraca ze Strażą Miejską w Szczecinie (prelekcje na temat bezpieczeństwa – 

„Bezpieczna droga do szkoły”, „Rex”, „Obcy”, Cyberprzemoc”, „Pierwsza pomoc 

przed medyczna”, 

udział w zespole wychowawczym,  asysta przy  wywiadach), 
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 współpraca z inspektorem ds. nieletnich (udział w zebraniach z rodzicami, 

prelekcje dla uczniów, udział w zespole wychowawczym, asysta przy wywiadach), 

 realizacja programów „Bezpieczny przejazd”,  „Błękitny patrol”, „Alfred radzi”, 

 zajęcia psychoedukacyjne prowadzone przez pedagoga, 

 bieżące działania wynikające z konkretnych sytuacji. 

3. W jaki sposób te działania są dokumentowane? 

     Zapis w dzienniku klasy, pedagoga, notatki z rozmowy z  rodzicami, uczniami,  notatki 

służbowe, kontrakty z rodzicami, uczniami, protokoły rady pedagogicznej.  

4. Jak często ocenia się skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych? 

     Dwa razy do roku.  

5. Jak często szkoła modyfikuje regulaminy dotyczące bezpieczeństwa w szkole? 

    Regulamin modyfikowany jest według potrzeb. 

6. Jakie inicjatywy uczniów uwzględnia szkoła modyfikując regulaminy?  

     Inicjatywa dotycząca mundurków szkolnych. 

                                                                                          Barbara Raczkowska  

                                                                                             pedagog SP 48 w Szczecinie 

 

B. ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW KLAS 3 – 6 
 

W lutym 2016 roku wśród uczniów klas 3 – 6 została przeprowadzona ankieta służąca 

poznaniu ich opinii na temat, w jakim stopniu czują się w szkole bezpiecznie. (zał.1). 

Badaniem zostało objętych 322 uczniów, co stanowi 68% wszystkich uczniów 

uczęszczających do klas 3 – 6. 

 

1. Czy do naszej szkoły łatwo wejść? 

 

                                                

tak; 
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2. Czy po naszej szkole każdy może się poruszać bez problemu?               

 
3. Czy w naszej szkole są miejsca niebezpieczne? 

                                                        

 

Jeśli Twoja odpowiedź brzmi TAK lub RACZEJ TAK, wskaż miejsca niebezpieczne 

(możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi): 

 

Inne miejsca: świetlica, stołówka, tłok (rodzice) na parterze. 
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4. Czy według Twojej wiedzy nauczyciele: 

a. dyżurują w czasie przerw        

                                                                                                

b. interweniują w trudnych sytuacjach               

    

c. reagują na skargi uczniów     
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5.        Czy w szkole zetknąłeś się z przypadkami (można zaznaczyć kilka odpowiedzi): 
 

 

 

6. Czy byłeś w szkole ofiarą przemocy? 

                                                                

Jeśli byłeś w szkole ofiarą przemocy, to do kogo zwróciłeś się o pomoc? 
 

 

 

Inni pracownicy szkoły: pani woźna (2 os.), najbliższa osoba dorosła (2 os.). 
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7. Czy wiesz, jak brzmią dzwonki alarmowe i co wtedy trzeba robić? 

 
8. Czy czujesz się w szkole bezpiecznie? 

                                                          
  

Z przeprowadzonych badań wynika, że 87% (280) ankietowanych uważa, że do naszej 

szkoły łatwo wejść, zaś 193 uczniów, co stanowi 60% uważa, iż każdemu łatwo się po niej 

poruszać. Ponad połowa badanych (174 osoby – 54%) twierdzi, że w szkole są miejsca 

niebezpieczne. Według nich są to: schody (69%), korytarze (52%), szatnia (46%), plac 

zabaw (28%), boiska szkolne (22%), toalety (16%), szatnie wf (7%), sale szkolne (6%). 

Przez dwie osoby wskazywana jest również świetlica, wskazano również stołówkę i tłok na 

parterze (za dużo rodziców). Większość uczniów uważa, że nauczyciele dyżurują podczas 

przerw (292 osoby – 91%) oraz interweniują w trudnych sytuacjach (264 osoby – 82%). 

Natomiast 120 osób (37%) twierdzi, że nauczyciele nie reagują w sytuacjach trudnych. W 

szkole uczniowie stykają się z następującymi przypadkami zagrażającymi ich 

bezpieczeństwu: przemoc fizyczna (69%), przemoc słowna (66%), kradzieży (18%), palenia 

papierosów (6%). Nie wskazali na picie alkoholu i narkotyki. 49 osób, co stanowi 16% 

ankietowanych, nie zetknęło się z żadnymi z podanych przypadków. Wśród respondentów 

122 (38%) twierdzi, że było w szkole ofiarą przemocy. O pomoc zwracali się najczęściej do 

wychowawcy (68%) bądź do nauczyciela/wychowawcy świetlicy (36%). Niewielu z nich 

zgłaszało się do pedagoga i psychologa (15%). Prawie wszyscy uczniowie (98%) wie, jak 

brzmią dzwonki alarmowe i jak się trzeba wtedy zachować. Podsumowując ankietę dla 

uczniów należy stwierdzić, że większość z nich czuje się w szkole bezpiecznie – 294 z nich 

wskazało odpowiedź TAK lub RACZEJ TAK, co stanowi 92% ankietowanych. 
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C. ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO RODZICÓW 

UCZNIÓW KLAS 1 – 6 

 
W lutym 2016 roku wśród rodziców uczniów klas 1 – 6 została przeprowadzona 

ankieta służąca poznaniu ich opinii na temat, w jakim stopniu ich dzieci czują się w szkole 

bezpiecznie. (zał.2). Badaniem zostało objętych 549 osób. 

 

1. Czy do naszej szkoły łatwo wejść? 

                                      
2. Czy po naszej szkole każdy może się poruszać bez problemu? 

 

3. Czy w naszej szkole są miejsca niebezpieczne? 
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Jeśli odpowiedź brzmi TAK lub RACZEJ TAK, proszę wskazać miejsca niebezpieczne 

(można zaznaczyć kilka odpowiedzi): 

 

 

4. Czy według Państwa wiedzy nauczyciele: 

a. dyżurują w czasie przerw         

                                                              

                                              

b. interweniują w trudnych sytuacjach           
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c. reagują na skargi uczniów                                    

                                                 

5. Czy Państwa dzieci zgłaszały Wam przypadki zaistniałe na terenie szkoły(można 

zaznaczyć kilka odpowiedzi): 

 

Inne przypadki: zamykanie w toalecie (3os.). 

6. Czy Państwa zdaniem, Wasze dziecko czuje się w szkole bezpiecznie? 
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 Większość ankietowanych rodziców twierdzi, że do naszej szkoły łatwo wejść (79%), 

natomiast połowa z badanych uważa, że każdy może poruszać się po niej bez problemu. 

Według 206 osób (37%) w szkole są miejsca niebezpieczne. Są to: schody (62%), szatnia 

(61%), korytarze (41%), plac zabaw (20%), boiska szkolne (20%), toalety (13%),  świetlica 

(12%) i szatnia wf (9%). Rodzice wskazują również na sale w piwnicy oraz wzmożony ruch                       

i parkowanie samochodów wokół szkoły. Badani w większości uważają, że nauczyciele 

dyżurują w czasie przerw (71%), interweniują w sytuacjach trudnych (66%) oraz reagują na 

skargi uczniów (57%). Wielu z nich jednak wskazuje, że nie wie o powyższych działaniach 

nauczycieli. Ankietowani rodzice wskazują na następujące przypadki zaistniałe na terenie 

szkoły, które zgłaszały im dzieci: przemocy fizycznej (52%), przemocy słownej (49%), 

kradzieży (7%) oraz palenia papierosów (3%). Nie pojawiły się odpowiedzi o molestowaniu, 

narkotykach i alkoholu. 159 rodziców, co stanowi 29% ankietowanych twierdzi, że dziecko 

nigdy nie zgłaszało powyższych przypadków. Podsumowując ankietę należy stwierdzić, że 

większość z rodziców uważa, że ich dziecko czuje się w szkole bezpiecznie – 515 z nich 

wskazało odpowiedź TAK lub RACZEJ TAK, co stanowi 94% badanych. 

 

 

D. ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO NAUCZYCIELI 
 

W lutym 2016 r. wśród nauczycieli została przeprowadzona ankieta służąca poznaniu ich 

opinii na temat, w jakim stopniu ich uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. (zał.3).                

W badaniach uczestniczyły 54 osoby, co stanowi 93% nauczycieli szkoły SP48. 

 

1. Czy do naszej szkoły łatwo wejść? 
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2. Czy po naszej szkole każdy może się poruszać bez problemu?

 
3. Czy zna Pani/Pan zasady i procedury dotyczące bezpieczeństwa w naszej szkole?   

                                                

4. Czy zajęcia przydzielone Pani/Panu odbywają się w warunkach gwarantujących 

bezpieczeństwo Pani/Panu i uczniom? 
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5. Czy w naszej szkole są miejsca niebezpieczne? 

                                                

Jeśli odpowiedź brzmi TAK lub RACZEJ TAK, proszę wskazać miejsca niebezpieczne 

(można zaznaczyć kilka odpowiedzi): 

 

Inne miejsca: parter, świetlica, piwnica. 

6. Czy Państwa uczniowie zgłaszali Wam przypadki (można zaznaczyć kilka 

odpowiedzi): 
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7. Czy zgłaszała Pani/Pan propozycje rozwiązań mających na celu podniesienie jakości 

pracy szkoły w zakresie bezpieczeństwa? 

                                                

Zgłaszane propozycje: spisywanie osób wchodzących na piętro, ustalenie zasady wejść 

dla rodziców i ich przesiadywania na korytarzach, domofon, zamknięcie szkoły dla rodziców, 

zamknięcie drzwi wejściowych i wprowadzenie elektronicznej ewidencji wejść/wyjść 

(breloczki),  zakaz przesiadywania rodziców na parterze, nie wpuszczanie rodziców na piętro 

i do szatni (tłok), zakaz wchodzenia osób postronnych na piętro, dotyczące tłoku w szatni, 

listwy antypoślizgowe na schodach, drzwi przy korytarzu do świetlicy, usunięcie szafek z 

korytarza na świetlicy (2), dodatkowe pomieszczenia dla świetlicy, większa ilość 

wychowawców w świetlicy, zmiana zasad odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej, podjęcie 

działań w celu rozwiązania problemu uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze, etat 

drugiego pedagoga, ustalenie procedury postępowania wobec agresywnych uczniów, zmiana 

dziurawych wykładzin, naprawa drzwi, które nie zabezpieczają przed hałasem z korytarza, 

likwidacja dzwonków, zmniejszenie liczby uczniów w klasach, rozbudowa szkoły. 

8. Czy Państwa zdaniem, uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? 

 
 

         

tak; 

24; 

44% 

nie; 

30; 

56% 

; 0; 

0% 

; 0; 

0% 

tak; 9; 

17% 
raczej 

tak; 

42; 

78% 

raczej 

nie; 3; 

5% 



EWALUACJA WEWNĘTRZNA * ROK SZKOLNY 2015/2016 * SP 48 W SZCZECINIE 

17 
 

Ankietowani nauczyciele w większości uważają, że do naszej szkoły łatwo wejść (74%)                    

i bez problemu można się każdemu po niej poruszać (58%). Jeśli chodzi o znajomość zasad 

procedur dotyczących bezpieczeństwa 3 nauczycieli ich nie zna, a 7 zna częściowo, co 

stanowi to 19% badanych. 44 (81%) nauczycieli uważa, że przydzielone im zajęcia odbywają 

się w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo im i uczniom. Respondenci w mniejszości 

twierdzą, że w szkole nie ma miejsc niebezpiecznych – 14 badanych (26%). Pozostałe 40 

osób wskazuje na: szatnia (90%), schody (70%), korytarze (63%), plac zabaw (18%), 

szatnia wf (13%). Padają również odpowiedz; toalety, boiska szkolne, świetlica, parter, 

piwnica. Ankietowanym nauczycielom najczęściej zgłaszane były przypadki: przemocy 

słownej (76%), przemocy fizycznej (67%), kradzieży (15%). Nie pojawiły się natomiast 

przypadki molestowania, narkotyków i alkoholu. Natomiast 7 (13%) nauczycielom uczniowie 

nie zgłaszali żadnych wymienionych przypadków. 24 respondentów (44%) zgłaszało 

propozycje rozwiązań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa w naszej szkole. 

Większość z nich wskazywało na problem związany z wchodzeniem rodziców na teren 

szkoły. Podsumowując powyższą ankietę należy stwierdzić, że nauczyciele, mimo niektórych 

mankamentów, uważają że uczniowie w szkole są bezpieczni – 51 z nich wskazało 

odpowiedź TAK lub RACZEJ TAK, co stanowi 95% badanych. 

 

E. ANALIZA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ 
 

Z analizy Statutu Szkoły wynika, iż znajdują się w nim zapisy dotyczące bezpieczeństwa 

uczniów. Poświęcony im jest Rozdział 3 Działu I „Bezpieczeństwo uczniów”, w którym 

ściśle określone są zasady obowiązujące dyrektora, nauczycieli i uczniów w tym zakresie.       

Nauczyciele realizują zadania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z Programu 

Wychowawczego i Profilaktyki. Systematycznie dokonują oceny skuteczności swoich działań 

i w razie potrzeby modyfikują wszelkie działania poprzez zmiany zapisów w wyżej  

wymienionych dokumentach. Zasady postępowania w sytuacjach trudnych określone są                  

w zestawie procedur.                               

Analiza dokumentów – Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego i Profilaktyki, zapisów                

w dzienniku lekcyjnym wykazała, iż wychowawcy i nauczyciele podejmują wiele działań 

służących zapewnieniu bezpieczeństwa oraz sprzyjających poprawie zachowania uczniów               

w szkole. Ponadto prowadzone są różnorodne akcje, imprezy, spotkania, pogadanki dotyczące 

bezpieczeństwa w szkole i poza nią w szeroko rozumianym tego znaczeniu.  

 



EWALUACJA WEWNĘTRZNA * ROK SZKOLNY 2015/2016 * SP 48 W SZCZECINIE 

18 
 

F. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W SZKOLE 

 
 W szkole i na terenie wokół niej funkcjonuje monitoring wizyjny. 

 Przy wejściu do szkoły dyżurują pracownicy obsługi – rozdają gościom 

identyfikatory. 

 Przed budynkiem szkoły, od strony ulic, zainstalowane są barierki, uniemożliwiające 

wtargnięcie dzieci na jezdnię. 

 Przejścia dla pieszych są strzeżone przez osoby regulujące ruchem, przeprowadzają 

dzieci. 

 Nauczyciele wg określonego planu pełnią dyżury podczas przerw międzylekcyjnych.  

 Obowiązuje prawostronny ruch na schodach. 

 W szkole obowiązują mundurki. 

 Szkoła współpracuje ze Strażą Miejską i Policją.  

 Uczniowie są objęci opieką pielęgniarki szkolnej. 

 W oknach na szkolnych korytarzach i toaletach nie ma klamek. 

 Cykliczne organizowanie są próbne ewakuacji.  

 Uczniowie klas młodszych sprowadzani są przez wychowawców do świetlicy szkolnej 

lub pod opiekę rodziców.  

 

V WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ EWALUACJI 

 

1. W szkole podejmowane są działania sprzyjające zapewnieniu uczniom poczucia 

bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. 

2. Uczniowie w większości czują się w szkole bezpiecznie. 

3. Wstęp do szkoły i poruszanie się po niej nie stanowi problemu (mimo, że przy drzwiach 

wejściowych dyżurują pracownicy obsługi) – warto pomyśleć o zaostrzeniu procedur 

związanych z wchodzeniem rodziców i innych petentów na teren szkoły oraz poruszaniu 

się po niej, przebywaniu na jej terenie (szczególnie dotyczy to holu na parterze szkoły). 

4. W szkole są miejsca niebezpieczne – zdecydowanie schody (zamontować listwy 

antypoślizgowe), szatnia (zreorganizować i zatrudnić drugą osobę) i korytarze (na 

korytarzu II piętra sytuację skomplikowała zabudowa, w której znajduje się biblioteka). 

Poza szkołą, szczególnie po I i II zmianie, dzieci zagrożone są poprzez niebezpiecznie 

poruszające się i parkujące wokół szkoły samochody.  

5. Nauczyciele sumiennie i aktywnie dyżurują na przerwach, znają zasady i procedury 

dotyczące bezpieczeństwa uczniów. 

6. Najczęstszymi przypadkami niebezpiecznego zachowania się uczniów są: przemoc 

fizyczna ((bicie, szturchanie, kopanie) i przemoc słowna (wulgaryzmy, wyzwiska, 

groźby).  

7. Duża liczba uczniów (1/3 badanych z klas 3 – 6) twierdzi, że byli ofiarami przemocy.              

W takich sytuacjach najczęściej zwracali się o pomoc do swoich wychowawców lub 

nauczycieli, bardzo rzadko do pedagoga i psychologa szkolnego. 
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8. Uczniowie prawie w 100% wiedzą, jak brzmią dzwonki alarmowe i jak należy się 

zachować w sytuacji zagrożenia. 

9. Co piąty nauczyciel uważa, że jego zajęcia nie odbywają się w warunkach gwarantującym 

uczniom bezpieczeństwo. 

10. Istnieje potrzeba podejmowania działań w stosunku do uczniów przejawiających 

zaburzenia w zachowaniu, szczególnie agresywnych, które zagrażają bezpieczeństwu  

dzieci, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły. 

11. Potrzebna jest większa ilość pomieszczeń w świetlicy szkolnej oraz zwiększona ilość 

wychowawców. 
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CZĘŚĆ II – WSPÓŁDECYDOWANIE UCZNIÓW 

I PRZEBIEG EWALUACJI 
 

     Raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej 

nr 48 w Szczecinie w roku szkolnym 2015/2016. Dotyczy wymagania 4 – Uczniowie są 

aktywni. W trakcie ewaluacji prowadzący ją członkowie zespołu zbierali informacje                           

z różnych źródeł – od nauczycieli i uczniów przy wykorzystaniu różnych metod badawczych 

takich jak: obserwacja, ankiety, wywiad, analiza dokumentów. 

Kryteria ewaluacji: 

– Użyteczność, trafność i efektywność stosowanych metod badawczych. 

– Ciągłość i trafność prowadzonych analiz. 

– Trafność i użyteczność rekomendacji. 

– Skuteczność, efektywność i trwałość wdrażanych działań. 

II CEL I PRZEDMIOT EWALUACJI 
 

Cel ewaluacji:  

     Pozyskanie informacji, czy i w jaki sposób uczniowie uczestniczą we współdecydowaniu                                  

o szkole. 

Przedmiot ewaluacji (wymaganie 4):  

     Uczniowie są aktywni. 
 

CHARAKTERYSTYKA WYMAGANIA: 

Poziom D: Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce                         

i chętnie w nich uczestniczą. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia 

do podejmowania różnorodnych aktywności. 

Poziom B: Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, 

rozwoju szkoły lub placówki i społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby. 

 

III PYTANIA KLUCZOWE 

1. W jaki sposób uczniowie współdecydują o działaniach podejmowanych w szkole? 

2. Jakie działania uczniowie inicjują  i realizują na rzecz własnego rozwoju i rozwoju 

szkoły? 

3. Jakie działania podejmują uczniowie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej? 

4. Jakie  sytuacje zachęcające każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności 

stwarzają nauczyciele?  

5. W jaki sposób inicjatywy podejmowane przez samorząd szkolny wpływają na rozwój 

aktywności uczniów? 
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IV WYNIKI EWALUACJI 
 

A. WYWIAD Z OPIEKUNEM MAŁEGO SAMORZĄDU 

1. Czy według Pani uczniowie należący do Małego Samorządu są aktywni? Jakie podejmują 

działania? 

2. W jaki sposób inicjatywy podejmowane przez Mały Samorząd wpływają na rozwój 

aktywności uczniów? 

3. W jaki sposób Mały  Samorząd Szkolny oraz Pani motywujecie uczniów do działania?  

4. Jakie zmiany wprowadziłaby Pani, aby podnieść jakość pracy Małego Samorządu? 

Według mnie uczniowie należący do Małego Samorządu Uczniowskiego są bardzo 

aktywni i chętnie angażują się w działania na rzecz szkoły. 

Działania podjęte przez uczniów należących do Małego Samorządu: 

 Przygotowanie życzeń i drobnych upominków na Dzień Nauczyciela 

 Organizacja    konkursu "Twoja twarz wygląda znajomo.." dla uczniów klas I-III, IV- 

VI oraz nauczycieli 

 „Andrzejkowy Jarmark” – stoiska z wróżbami andrzejkowymi dla uczniów naszej 

szkoły 

 .„Pomóżmy zwierzakom przetrwać zimę” 

 Charytatywna akcja zbierania karmy  i koców dla zwierząt ze schroniska 

 Współpraca ze szkolnym kołem "Klubu Wiewiórki" w celu przeprowadzenia akcji 

"Góra srebra" 

 Zorganizowanie spotkania z niewidomym i przeprowadzenie szkolenia w tym zakresie 

dla dzieci ze świetlicy szkolnej 

 Przygotowanie zakładek do książek z okazji pasowania na czytelnika 

 Zbiórka gier i zabawek dla oddziału hematologicznego szpitala Świętego Mikołaja 

przy ul Unii Lubelskiej 

 Organizacja loterii fantowej podczas festynu z okazji święta patrona. 

 Współorganizowanie akcji kontroli mundurków szkolnych 

 Przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji  “Zamiast kwiatka niosę pomoc” Udział                    

w spotkaniu z p. Janiną Ochojską 

 

Wszelkiego typu inicjatywy podjęte przez uczniów mają wpływ na : 

 

 Integracja społeczności uczniowskiej,  

 Inspirowanie twórczych działań 

 Kształtowanie właściwych wzorców do naśladowania 

 Kształtowanie postaw szacunku i tolerancji, 

 Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, 

 Rozwijanie przynależności do społeczności szkolnej 

 Integracja środowiska szkolnego: uczeń- nauczyciel-rodzic 
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 Rozwijanie samorządności,  

 Kształtowanie postaw społecznych, 

 Mobilizowanie do pracy na rzecz klasy i szkoły. 

 Stymulowanie procesu samowychowawczego uczniów 

 Uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych 

W celu motywowania uczniów naszej szkoły do działania najlepiej sprawdza się metoda 

słownego przekazu oraz swobodne rozmowy z uczniami. Dzieci nie potrzebują dodatkowej 

motywacji, gdyż cechują się ogromną chęcią działania na rzecz szkoły. Dużą zachętą dla nich 

jest sama świadomość możliwości pomocy uczniom MSU. Uczniowie naszej szkoły są 

bardzo aktywni, wystarczy wskazać im tylko obszary w których potrzebujemy ich pomocy by 

wyzwolić w nich naturalną chęć działania.  

Aby podnieść  jakość pracy Małego Samorządu zamierzam zainicjować pomysł na 

zorganizowanie czasu wolnego podczas przerw szkolnych. Chciałabym również włączyć do 

pracy MSU uczniów klas 4 którzy nie uczestniczą jeszcze aktywnie w pracach Dużego 

Samorządu, a z racji swojego doświadczenia w pracy MSU byli by oni niewątpliwym 

wsparciem dla działań maluchów . 

                                                                                                             Grażyna Krupa 

                                                                                             opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego                                            

w SP 48 w Szczecinie 

                                                                                                                          

B. WYWIAD Z OPIEKUNEM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

5. Czy według Pani uczniowie należący do Samorządu Uczniowskiego są aktywni? Jakie 

podejmują działania? 

6. W jaki sposób inicjatywy podejmowane przez Samorząd Uczniowski wpływają na rozwój 

aktywności uczniów? 

7. W jaki sposób Samorząd Uczniowski oraz Pani motywujecie uczniów do działania?  

8. Jakie zmiany wprowadziłaby Pani, aby podnieść jakość pracy Samorządu 

Uczniowskiego? 

 

Do Samorządu Szkolnego należą uczniowie, którzy są wybierani do Samorządów 

Klasowych. Klasy wybierają zawsze najaktywniejszych, najodważniejszych uczniów wśród 

siebie. Członkowie SU na spotkaniach zgłaszają problemy, sytuacje, które chcieliby zmienić 

w szkole. Z inicjatywy uczniów został zorganizowany: 

 „Dzień ciszy” aby zaakcentować, że jest z tym problem i pokazać, że można 

spędzić dzień w szkole bez hałasu. 

 „Akcja mycia rąk” – przygotowana prezentacja była wyświetlana na godzinach 

wychowawczych. 

 „Akcja mundurkowa” promująca noszenie mundurków przez uczniów. 

 „Dni kolorowe” z okazji dnia kobiet, dnia św. Mikołaja, dnia wiosny.  
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 Przeprowadzenie „prawdziwej” kampanii wyborczej i wyborów przewodniczącego 

SU. 

 Dyskoteki szkolne z różnych okazji(np. Andrzejki połączone z wróżeniem czy też 

walentynki z pocztą walentynkową).  

 Przygotowanie akademii z okazji Dnia Nauczyciela oraz drobnych upominków. 

 Przygotowanie apelu podsumowującego pracę w I semestrze. 

 Wydawanie gazetki „Pogodniak szkolny” 

 Pomoc koleżeńska (w przyszłym roku chciałabym bardziej zmobilizować 

nauczycieli do tego działania). 

 

Uczniowie widząc, że coś ciekawego się dzieje, chcą się do tego włączyć. Jeszcze rok 

temu na Andrzejki wróżby przygotowywałam z paniami Grażyną Krupą i Katarzyną 

Kupińską, a w tym roku uczniowie sami zorganizowali wróżby. Również kampania wyborcza 

jest przygotowywana przez samych uczniów, ja tylko kontroluję, aby nie było żadnych 

błędów. 

Poprzez prace w SU dzieci uczą się odpowiedzialności za powierzone zadania, 

poznają zasady demokracji w praktyce i zwracają większą uwagę na innych uczniów i na ich 

problemy i starają się im pomóc. 

Chciałabym mieć kogoś do pomocy, takiej konkretnej pomocy. Już kilka lat jestem 

opiekunem i brakuje „świeżej krwi” i nowych pomysłów.  

 

                                                                                                      Alicja Skrycka 

                                                                                            opiekun Samorządu Uczniowskiego 

                                                                                                w SP 48 w Szczecinie 

C. ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW KLAS 3 – 6  

W maju 2016 roku wśród uczniów klas 3 – 6 została przeprowadzona ankieta służąca 

poznaniu ich opinii na temat, w jakim stopniu chcą współdecydować o szkole. (zał.4). 

Badaniem zostało objętych 323 uczniów, co stanowi 68% wszystkich uczniów 

uczęszczających do klas 3 – 6. 

 

1. Czy chętnie angażujesz się w życie szkoły? (współorganizowanie imprez, akcji,  

inicjowanie działań  na rzecz klasy i szkoły).   
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Jeśli TAK, to dlatego, że...               

 

Inne odpowiedzi: duma ze zrobionej rzeczy, miło pomagać innym, być lubianym, mieć dobrą ocenę.  

Jak można zaangażować innych do pracy na rzecz społeczności szkolnej?

 

Inne odpowiedzi: oceny z zachowania, nagrody, odwiedzanie klas przez SU. 

Jakie formy aktywności są Twoimi ulubionymi?           

 

Inne odpowiedzi: śpiewanie, rysowanie, gotowanie, prowadzenie lekcji, spędzanie czasu z kolegami. 
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Jeśli NIE, to dlatego, że… 

 

Inne odpowiedzi: nie lubię tego, wstydzę się,  

Co przekonałoby Cię do bycia aktywnym na rzecz innych?   

 

Inne odpowiedzi: zapłata (3), przymus, aktywność innych. 

W co najchętniej zaangażował/abyś się? 

 

Inne odpowiedzi: organizacja lekcji, samorząd uczniowski, konkursy, opieka nad dziećmi, 

przedstawienia. 
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2. Czy interesujesz się tym, co dzieje się w szkole? 

                                                          

3. Skąd czerpiesz wiedzę o zdarzeniach i podejmowanych działaniach w szkole? 

 

Inne odpowiedzi: Facebook (10), samorząd uczniowski (2), ogłoszenia w salach (2). 

4. Czy uważasz, że w szkole  opinia uczniów na temat różnych działań brana jest pod 

uwagę?  
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5. Czy w ostatnim czasie ktoś w szkole pytał Cię o zdanie w jakiejś sprawie? 

                             

Jeżeli odpowiedziałaś/eś TAK, to w jakiej sprawie? 

Przebywanie na obiektach sportowych po lekcjach, gra w piłkę nożną, konkursy, Dzień 

Wielkiej Brytanii, wycieczka, skład drużyn na Dzień Sportu, spotkanie SU, zbiórka rzeczy, 

przedstawienie, sprawdzian, sprzedaż ciast, organizacja dyskoteki, skarbonki PCK, 

organizacja „Zmysłów Europy”.  

 

6. Jak sądzisz, gdyby uczniowie sami opracowali kodeks postępowania i zachowań w 

szkole, to byłby on przez nich bardziej przestrzegany?  

                       

7. Czy uważasz, że uczniów angażujących się w życie szkoły należy wyróżniać, 

nagradzać? 

  

 

Jeżeli odpowiedziałaś/eś TAK, to w jaki sposób? Dyplomy, wyróżnienie na apelu, 

podniesienie oceny z zachowania, puchar, medal, słodycze, nagrody rzeczowe, pochwały, 

informacje na stronie internetowej szkoły, wyjścia klasowe, pieniądze. 
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     Z przeprowadzonej wśród uczniów klas 3 – 6 ankiety wynika, że 63% (204 badanych                  

z 323) uczniów tych klas chętnie angażuje się w życie szkoły. 75% tych osób deklaruje, że 

lubi robić coś dla innych, a 50%, że lubi działać. Za najlepsze metody zaangażowania innych 

do pracy na rzecz społeczności szkolnej uważają wciąganie przyjaciół i zachęcanie ich do 

działania (53%) oraz pokazywania ich efektów (46%). Ulubionymi formami aktywności 

uczniów chętnie angażujących się w życie szkoły jest przede wszystkim sport (85%).  

Uczniowie niechętnie angażujący się w działania motywują to tym, że nie mają na nie czasu 

(48%) , nie chce im się (40%) oraz uważają, że nie nadają się do takich akcji (37%). 

Uważają, że przekonałoby by ich wsparcie kolegów i nauczycieli (37%), zachęta (37%) oraz 

poczucie, że są potrzebni innym (36%). Deklarują, że najchętniej angażowaliby się                          

w organizację zabaw (40%), przygotowywanie imprez szkolnych (35%) oraz pomoc 

kolegom w nauce i wolontariat (27%). Zdecydowana większość badanych uczniów 

(81%/261 uczniów) interesuje się tym, co się dzieje w szkole. Najczęstszym źródłem 

informacji o zdarzeniach i podejmowanych akcjach są wychowawcy – 74% oraz rodzice po 

zebraniach z wychowawcą (40%). Ankietowani w większości uważają, że tylko czasami 

bierze się ich opinię na temat różnych działań (52%), zaś co piąty badany odpowiada na to 

pytanie negatywnie. Uczniowie również uważają, że nie są pytani w szkole o sprawy dla nich 

ważne (77%). 2/3 respondentów utrzymuje, że gdyby uczniowie sami opracowywali kodeks 

postępowania i zachowań w szkole, byłby on przez nich bardziej przestrzegany. 

Zdecydowana większość uważa, że za działania na rzecz szkoły uczniowie powinni być 

nagradzani – dyplomami, nagrodami rzeczowymi, podniesieniem oceny z zachowania. 

 

V WNIOSKI 
 

1. Uczniowie naszej szkoły chętnie angażują się w życie szkoły.  

2. Samorząd Uczniowski i Mały Samorząd inicjują i realizują różnorodne działania,                          

w których uczestniczy większość uczniów naszej szkoły.  

3. W dalszym ciągu inspirować uczniów do podejmowania własnych inicjatyw na terenie 

szkoły i poza nią, szczególnie tych, którzy niechętnie angażują się w prace na rzecz 

społeczności szkolnej.  

4. Skuteczniej nagłaśniać akcje, działania i inne zadania podejmowane przez Samorząd 

Uczniowski i informować o nich jak największą liczbę osób. 
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Załącznik 1 

                                             BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE                           

Ankieta dla uczniów klas III – VI SP 48 w Szczecinie 

 

Drogi Uczniu!  

Poniższa ankieta służy poznaniu Twojej opinii na temat, w jakim stopniu czujesz się                    

w szkole bezpiecznie. Ankieta jest anonimowa. Prosimy Cię o podkreślenie właściwych 

odpowiedzi.  

Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza. 

 

1. Czy do naszej szkoły łatwo wejść? 

 

*TAK                    *RACZEJ TAK                    *RACZEJ NIE                    *NIE 

 

2. Czy po naszej szkole każdy może się poruszać bez problemu? 

 

*TAK                    *RACZEJ TAK                    *RACZEJ NIE                    *NIE 

 

3. Czy w naszej szkole są miejsca niebezpieczne? 

 

           *TAK                    *RACZEJ TAK                    *RACZEJ NIE                    *NIE 

 

Jeśli Twoja odpowiedź brzmi TAK lub RACZEJ TAK, wskaż miejsca niebezpieczne 

(możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi): 

 

 korytarze 

 klasy 

  schody 

 szatnia 

 szatnia wf 

  toalety 

  boiska szkolne 

  plac zabaw 

 inne miejsca, jakie? .............................................................................................. 

4. Czy według Twojej wiedzy nauczyciele: 

d. dyżurują w czasie przerw                                  *TAK       *NIE        *NIE WIEM                   

e. interweniują w trudnych sytuacjach                *TAK       *NIE        *NIE WIEM 

f. reagują na skargi uczniów                                 *TAK       *NIE        *NIE WIEM 
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5. Czy w szkole zetknąłeś się z przypadkami (można zaznaczyć kilka odpowiedzi): 

 

 przemocy fizycznej: bicie, szturchanie, kopanie, itp. 

 przemocy słownej: wulgaryzmy, wyzwiska, groźby, itp. 

 kradzieży  

 narkotyków (zażywanie, sprzedaż, kupno) 

 palenia papierosów  

 picia alkoholu bądź przyjścia do szkoły kogoś pod wpływem alkoholu 

 inne przypadki, jakie? .......................................................................................... 

 Nie zetknąłeś się z żadnym z wyżej wymienionych przypadków.  

 

6. Czy byłeś w szkole ofiarą przemocy? 

 

*TAK                                         *NIE 

 

Jeśli byłeś w szkole ofiarą przemocy, to do kogo zwróciłeś się o pomoc? 

 

 do  wychowawcy 

 do nauczyciela/wychowawcy świetlicy 

 do pedagoga szkolnego 

 do psychologa szkolnego 

 do innego pracownika szkoły, kogo? .............................................................................. 

 

7. Czy wiesz, jak brzmią dzwonki alarmowe i co wtedy trzeba robić? 

 

*TAK                                         *NIE 

 

8. Czy czujesz się w szkole bezpiecznie? 

 

*TAK                    *RACZEJ TAK                    *RACZEJ NIE                    *NIE 

 

 

 

                                                                 

            Dziękujemy!   

 Zespół ds. ewaluacji SP 48 
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Załącznik 2 

                                          BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE                           

Ankieta dla rodziców uczniów SP 48 w Szczecinie       

 

Drodzy Państwo!  

Poniższa ankieta służy poznaniu Państwa opinii na temat, w jakim stopniu Państwa 

dzieci czują się w naszej szkole bezpiecznie. Ankieta jest anonimowa. Prosimy o podkreślenie 

właściwych odpowiedzi. 

Dziękujemy za zrozumienie i wypełnienie kwestionariusza. 

 

1. Czy do naszej szkoły łatwo wejść? 

 

           *TAK                    *RACZEJ TAK                    *RACZEJ NIE                    *NIE 

 

2. Czy po naszej szkole każdy może się poruszać bez problemu? 

 

           *TAK                    *RACZEJ TAK                    *RACZEJ NIE                    *NIE 

 

3. Czy w naszej szkole są miejsca niebezpieczne? 

 

           *TAK                    *RACZEJ TAK                    *RACZEJ NIE                    *NIE 

 

Jeśli odpowiedź brzmi TAK lub RACZEJ TAK, proszę wskazać miejsca niebezpieczne 

(można zaznaczyć kilka odpowiedzi): 

 

  korytarze 

  klasy 

  schody 

  szatnia 

  szatnia wf 

  toalety 

  boiska szkolne 

  plac zabaw 

 inne miejsca, jakie? .......................................................................................................... 

4. Czy według Państwa wiedzy nauczyciele: 

g. dyżurują w czasie przerw                                   *TAK       *NIE        *NIE WIEM                   

h. interweniują w trudnych sytuacjach                   *TAK       *NIE        *NIE WIEM 

i. reagują na skargi uczniów                                  *TAK       *NIE        *NIE WIEM 
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5. Czy Państwa dzieci zgłaszały Wam przypadki zaistniałe na terenie szkoły(można 

zaznaczyć kilka odpowiedzi): 

 

 przemocy fizycznej: bicie, szturchanie, kopanie, itp. 

 przemocy słownej: wulgaryzmy, wyzwiska, groźby, itp. 

 kradzieży  

 molestowania 

 narkotyków (zażywanie, sprzedaż, kupno) 

 palenia papierosów w szkole 

 picia alkoholu bądź przyjścia kogoś do szkoły pod wpływem alkoholu 

 inne przypadki, jakie? ...................................................................................................... 

DZIECKO NIE ZGŁASZAŁO ŻADNEGO Z WW. PRZYPADKÓW. 

 

6. Czy Państwa zdaniem, Wasze dziecko czuje się w szkole bezpiecznie? 

 

           *TAK                    *RACZEJ TAK                    *RACZEJ NIE                    *NIE 

 

                                                                                                                 

 

                                                                                                       Dziękujemy!  

                                                                                                    Zespół ds. ewaluacji SP 48 
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Załącznik 3 

                                                   BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE                          luty 2016 r. 

Ankieta dla nauczycieli SP 48 w Szczecinie       

Drodzy Państwo!  

Poniższa ankieta służy poznaniu Państwa opinii na temat, w jakim stopniu uczniowie 

czują się w szkole bezpiecznie. Ankieta jest anonimowa. Prosimy o podkreślenie właściwych 

odpowiedzi. 

Dziękujemy za zrozumienie i wypełnienie kwestionariusza. 

1. Czy do naszej szkoły łatwo wejść? 

 

           *TAK                    *RACZEJ TAK                    *RACZEJ NIE                    *NIE 

 

2. Czy po naszej szkole każdy może się poruszać bez problemu? 

 

*TAK                    *RACZEJ TAK                    *RACZEJ NIE                    *NIE 

 

3. Czy zna Pani/Pan zasady i procedury dotyczące bezpieczeństwa w naszej szkole?   

 

*TAK                             *NIE                             *CZĘŚCIOWO 

 

4. Czy zajęcia przydzielone Pani/Panu odbywają się w warunkach gwarantujących 

bezpieczeństwo Pani/Panu i uczniom? 

 

*TAK                    *RACZEJ TAK                    *RACZEJ NIE                    *NIE 

 

5. Czy w naszej szkole są miejsca niebezpieczne? 

 

           *TAK                    *RACZEJ TAK                    *RACZEJ NIE                    *NIE 
 

Jeśli odpowiedź brzmi TAK lub RACZEJ TAK, proszę wskazać miejsca niebezpieczne 

(można zaznaczyć kilka odpowiedzi): 
 

  korytarze 

  klasy 

  schody 

  szatnia 

 szatnia wf 

  toalety 

  boiska szkolne 

  plac zabaw 

 inne miejsca, jakie? .................................................................................................... 



EWALUACJA WEWNĘTRZNA * ROK SZKOLNY 2015/2016 * SP 48 W SZCZECINIE 

34 
 

6. Czy Państwa uczniowie zgłaszali Wam przypadki (można zaznaczyć kilka 

odpowiedzi): 

 

 przemocy fizycznej: bicie, szturchanie, kopanie, itp. 

 przemocy słownej: wulgaryzmy, wyzwiska, groźby, itp. 

 kradzieży  

 molestowania 

 narkotyków (używanie, sprzedaż, kupno) 

 palenia papierosów w szkole 

 picia alkoholu bądź przyjścia kogoś do szkoły pod wpływem alkoholu 

 inne przypadki, jakie? .......................................................................................... 

Uczniowie nie zgłaszali żadnego z ww. przypadków  

 

7. Czy zgłaszała Pani/Pan propozycje rozwiązań mających na celu podniesienie jakości 

pracy szkoły w zakresie bezpieczeństwa? 

 

*TAK                             *NIE 

 

Jeśli TAK, to jakie? ...................................................................................................................... 

 

8. Czy Państwa zdaniem, uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? 

 

           *TAK                    *RACZEJ TAK                    *RACZEJ NIE                    *NIE 

 

                                                  

                                                         

Dziękujemy!  

Zespół ds. ewaluacji SP 48 
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Załącznik 4 

                                      WSPÓŁDECYDOWANIE UCZNIÓW O SZKOLE              2015/2016 

Ankieta dla uczniów klas III – VI SP 48 w Szczecinie 

Drogi Uczniu!  

Poniższa ankieta służy poznaniu Twojej opinii na temat, w jakim stopniu uczniowie chcą 

współdecydować o organizacji działań podejmowanych w szkole. Ankieta jest anonimowa. Prosimy 

Cię o podkreślenie właściwych odpowiedzi.   

Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza.  

1. Czy chętnie angażujesz się w życie szkoły? (współorganizowanie imprez, akcji,  

inicjowanie działań  na rzecz klasy i szkoły).                 

*TAK                                         *NIE 

Swoje odpowiedzi umieść w jednej kolumnie w zależności od  tego, czy odpowiedziałeś  TAK  lub 

NIE (możesz zaznaczyć  kilka odpowiedzi).   

Jeśli TAK, to dlatego, że... Jeśli NIE, to dlatego, że… 

 lubię działać,  

 daje mi to satysfakcję,  

 lubię robić coś dla innych,  

 mam dużo pomysłów, chcę je realizować,  

 podoba mi się, gdy jestem w centrum uwagi,  

 bo trzeba od siebie wymagać, nawet gdyby inni 

od nas nie wymagali 

 ………………………………………. 

 nie lubię się wychylać,  

 nie mam czasu,  

 nie chce mi się,  

 nikt mi tego nie zaproponował,  

 obawiam się porażki,  

 nie nadaję się do takich akcji  

 bo gdy się w coś zaangażuję, to i tak nikt  tego nie 

dostrzega 

 ………………………………….. 

Jak można zaangażować innych do pracy na 

rzecz społeczności szkolnej?  

 lepiej nagłaśniać akcje,  

 pokazywać efekty tych działań,  

 informować jak największą liczbę osób,  

 wciągać przyjaciół, zachęcać do działania,  

 pokazywać, że każdy głos jest ważny, 

 wspieranie uczniów przez nauczycieli,  

 przydzielać uczniów do konkretnych zadań 

 ……………………………………………… 

Co przekonałoby Cię do bycia aktywnym na rzecz 

innych?  

 gdyby mi ktoś zaproponował, zachęcił,  

 jeśli miałbym wsparcie kolegów, nauczycieli,  

 jeśli ktoś powiedziałby mi, że się nadaję,  

 poczucie, że jestem potrzebny, 

 świadomość, że są ludzie, którzy potrzebują mojego 

działania 

 ……………………………………………….. 

Jakie formy aktywności są Twoimi ulubionymi?  

 uprawianie sportu, 

 praca w ramach wolontariatu, 

 gry komputerowe, 

 zwiedzanie, 

 czytanie książek, 

 .............................................................. 

W co najchętniej zaangażował/abyś się?  

 pomoc innym ( wolontariat), 

 pomoc kolegom w nauce, 

 przygotowanie imprez szkolnych, 

 organizację zabaw, 

 rozwijanie zainteresowań  w ramach zajęć 

pozalekcyjnych 

 .......................................................... 
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2. Czy interesujesz się tym, co dzieje się w szkole? 

*TAK                    *RACZEJ TAK                    *RACZEJ NIE                    *NIE 

 

3. Skąd czerpiesz wiedzę o zdarzeniach i podejmowanych działaniach w szkole? 

 od  wychowawcy, 

 dowiaduję się od  kolegów,  koleżanek, 

 z ogłoszeń na tablicy wiszącej w holu szkoły, 

 ze strony www naszej szkoły, 

 informują mnie rodzice po zebraniach z wychowawcą, 

 inne (jakie?)............................................................................................................ 

Informacje nie docierają do mnie. 

 

4. Czy uważasz, że w szkole  opinia uczniów na temat różnych działań brana jest pod 

uwagę?  

*TAK                                         *NIE                             *CZASAMI 

 

5. Czy w ostatnim czasie ktoś w szkole pytał Cię o zdanie w jakiejś sprawie? 

*TAK                                         *NIE 

Jeżeli odpowiedziałaś/eś TAK, to w jakiej sprawie? ................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

6. Jak sądzisz, gdyby uczniowie sami opracowali kodeks postępowania i zachowań w 

szkole, to byłby on przez nich bardziej przestrzegany?  

*TAK                    *RACZEJ TAK                    *RACZEJ NIE                    *NIE 

 

7. Czy uważasz, że uczniów angażujących się w życie szkoły należy wyróżniać, 

nagradzać? 

*TAK                                         *NIE 

Jeżeli odpowiedziałaś/eś TAK, to w jaki sposób? ....................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Dziękujemy!   

Zespół ds. ewaluacji SP 48  


