
 

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.AUGUSTYNA NECLA 

 W MIEROSZYNIE 

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324), oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 10 maja  2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 

z 2013 r. poz. 560). 
Zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 30.09.2013r. 

5 WYMAGANIE: 

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE 

Zespół ewaluacyjny: 

       mgr Aleksandra Janowitz- Chećko – koordynator, nauczyciel matematyki 

       mgr Bożena Grabowska – nauczyciel języka polskiego 

       mgr Dawid Pomorski – nauczyciel wychowania fizycznego, Społeczny Inspektor Pracy 

 

Termin realizacji: wrzesień 2013 – maj 2014 

 

 

 

 



Charakterystyka wymagań: 

• Działania szkoły zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje pomiędzy 

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 

pracowników szkoły, rodziców i uczniów. 

 

Cele ewaluacji: 

• Pozyskanie informacji na temat bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów i nauczycieli oraz skali                

i typu zagrożeń występujących na terenie szkoły, 

• Opracowanie planu działań mających na celu zwiększenie wśród uczniów i nauczycieli 

respektowania norm społecznych i zmniejszania/wyeliminowania zachowań niezgodnych                         

z normami społecznymi.   

 

Pytania kluczowe ewaluacji: 

1. Czy w szkole respektowane są normy społeczne wśród uczniów, nauczycieli i pozostałych 

pracowników szkoły? Czy relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej oparte są                        

na wzajemnym szacunku i zaufaniu? 

2. Jaka jest znajomość norm społecznych wśród uczniów? 

• czy uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje? 

• w jaki sposób i kiedy uczniowie dowiadują się jakich zachowań się od nich oczekuje? 

• Jakie są sposoby reagowania i wyciągane konsekwencje za nieprzestrzeganie                                 

lub naruszanie norm społecznych i zasad bezpieczeństwa w szkole? 

3. Jakie jest źródło i skala bezpieczeństwa lub jej braku wśród uczniów, nauczycieli, personelu 

szkoły i jakich dotyczy zachowań ? 

4. W jaki sposób szkoła zapewnia dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki do nauki? 

5. Czy szkoła posiada dokumenty wewnątrzszkolne regulujące system zachowań i norm 

społecznych? 

• jakie akty prawne regulują w/w zagadnienie? 

• które dokumenty prawa wewnątrzszkolnego określają zasady bezpieczeństwa                              

i przestrzegania norm społecznych? 



• kto zapoznaje uczniów i rodziców z przepisami prawa wewnątrzszkolnego dotyczącego 

bezpieczeństwa i przestrzegania norm społecznych? 

• gdzie znajdują się wewnątrzszkolne regulaminy, jaka jest dostępność do tych aktów 

prawa? 

• w jakim stopniu dokumenty prawa wewnątrzszkolnego są znane i przestrzegane przez 

uczniów, rodziców i nauczycieli? 

6. Czy podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są efektywne i wpływają na 

zmniejszenie/eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań?                                       

Jakie działania wychowawcze, mające na celu eliminowanie zagrożeń, zrealizowano w szkole                             

w roku szkolnym 2012/2013? 

• jakie działania wychowawcze i profilaktyczne podejmuje szkoła? 

• jaką rolę w formułowaniu i realizacji tych działań odgrywają rodzice? 

• w jaki sposób monitorujemy zachowania uczniów? 

• kto i jak często diagnozuje i analizuje zachowania uczniów w szkole? 

• w jaki sposób zbierane są opinie i uwzględniane inicjatywy uczniów dotyczące działań 

wychowawczych? 

7. Czy rodzice i szkoła współpracują w kwestii przestrzegania norm i zapewnienia bezpieczeństwa? 

8. Czy uczniowie współpracują ze sobą w rywalizacji zdań, będących wynikiem działań Samorządu 

Uczniowskiego? 

METODY: 

1. Ankieta dla uczniów. 

2. Ankieta dla rodziców. 

3. Ankieta dla nauczycieli i pracowników szkoły. 

4. Dyskusja grupowa wśród nauczycieli. 

RAPORT I ANALIZA WYNIKÓW: 

Raport zostanie opracowany przez zespół ewaluacyjny i przedstawiony na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej do dnia  31.05.2014 roku. 

 

 



HARMONOGRAM DZIAŁAŃ  

W ZAKRESIE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ  

w Szkole Podstawowej im. Augustyna Necla w Mieroszynie 

w roku szkolnym 2013/2014 

5 WYMAGANIE: RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE 

 

Zadanie/czynności 
do wykonania 

Termin 
wykonania 

Odpowiedzialni Metody, narzędzia                          
i środki 

1.Spotkanie z dyrektorem 

szkoły-określenie przedmiotu 

ewaluacji, kryteriów, pytań 

kluczowych, wskazanie 

metod i próby badawczej. 

30.08.2013 Dyrektor. 

 

Zespół ds. ewaluacji 

- materiały dotyczące ewaluacji 

- raporty z przeprowadzonych 

ewaluacji w roku ubiegłym 

- dyskusja 

2. Opracowanie planu 

ewaluacji wewnętrznej : 

• wstępna faza 

planowania 

• przyjęcie planu wraz 

z ogólnym 

harmonogramem, 

rada pedagogiczna 

wrzesień 

2013 

Zespół ds. ewaluacji                        

w składzie: 

mgr Aleksandra Janowitz –

Chećko -koordynator 

mgr Bożena Grabowska 

mgr Dawid Pomorski 

- dyskusja 

- burza mózgów 

- materiały dotyczące ewaluacji 

3. Przebieg ewaluacji, 

zbieranie informacji: 

• ankiety wśród 

uczniów 

• ankiety wśród 

rodziców 

• ankiety wśród 

nauczycieli                             

i pracowników szkoły 

listopad 

2013- 

styczeń 

2014 

jw. - ankietowanie w wybranej 

grupie uczniów i rodziców 

(wykonają wychowawcy klas) 

 

- ankiety wśród nauczycieli                           

i pracowników 

niepedagogicznych 

 

- wywiady 

 

- dokumentacja szkolna 

4. Analiza zebranych 

informacji. 

luty 2014 jw. -analiza zebranych informacji 

5. Wyciąganie wniosków                          

w postaci mocnych i słabych 

stron. 

marzec 

2014 

jw. 

wychowawcy klas 

pedagog szkolny 

-analiza zebranych informacji 

 

6. Określenie, ustalenie 

rekomendacji. 

kwiecień 

2014 

Zespół ds. ewaluacji. -analiza zebranych informacji 

- wartościowanie osiągniętych 

wyników 



7. Raport: 

• przygotowanie 

wstępne raportu 

• przyjęcie założeń 

raportu przez 

dyrektora 

• ostateczne 

opracowanie raportu 

z przeprowadzonej 

ewaluacji 

maj 2014 Zespół ds. ewaluacji -analiza zebranych informacji 

- wartościowanie osiągniętych 

wyników 

8. Popularyzacja: 

• prezentacja raportu 

Radzie 

Pedagogicznej 

• prezentacja 

wybranej części 

raportu 

respondentom 

 

do końca 

maja 2014 

Dyrektor 

 

Zespół ds. ewaluacji. 

Raport z przeprowadzonej 

ewaluacji wewnętrznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 WYMAGANIE: 

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE 

Chcemy dowiedzieć się, jakie są Twoje opinie na temat respektowania norm społecznych                       

w szkole. 

Ankieta jest anonimowa – wyniki będą opracowane wyłącznie zbiorczo, prosimy więc                        

o zaznaczenie odpowiedzi, które w pełni wyrażają Twoje poglądy. 

 

ANKIETA DLA UCZNIA 

Prosimy o wypełnienie ankiety. Dziękujemy! 

 

Płeć:   K       M   (zaznacz) 

 

 1. Czy znasz zasady właściwego zachowania się w szkole ? 

• tak 

• nie 

• częściowo 

 

 2. Czy przestrzegasz tych zasad ? 

• zawsze 

• czasami 

• nigdy 

 

 3. Czy w szkole czujesz się bezpiecznie?  



• tak 

• nie 

 

 4. Jaka jest, według Ciebie, skala bezpieczeństwa? Określ od 1 do 5. 

………… 

 5. Jakie zachowania, Twoim zdaniem, wpływają na poczucie zagrożenia? 

a) obrażanie 

b) wyśmiewanie 

c) obgadywanie 

d) przezywanie 

e) izolowanie 

f) grożenie 

g) okradanie 

h) niszczenie 

i) wymuszanie 

j) bicie 

k) rozpowszechnianie plotek 

l) inne ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Z jaką formą agresji spotkałeś się w szkole? 

a) fizyczna 

b) psychiczna 

c) słowna 

d) nie spotkałem się 

 

7.Czy jako uczeń znasz swoje prawa? 



• tak 

• nie 

 

8. Wymień znane Ci prawa ucznia: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9.Czy jako uczeń znasz swoje obowiązki? 

• tak 

• nie 

 

10.Wymień znane Ci obowiązki ucznia: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

11.Czy, Twoim zdaniem, w szkole są respektowane normy społeczne? 

• tak  

• nie 

 

12.Spośród wymienionych niżej norm szkolnych podkreśl te, które, Twoim zdaniem, są najważniejsze: 

kultura osobista, tolerancja, aktywność na lekcjach,  

odrabianie zadań domowych, postępowanie zgodnie ze statutem, nieużywanie wulgaryzmów,  

szacunek wobec nauczycieli i personelu szkoły, dbanie o mienie szkolne, estetyczny wygląd, 

inne (jakie?) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

13. Czy w Twoim domu są respektowane normy społeczne? 

• tak 

• nie 

 

14. Spośród wymienionych niżej norm podkreśl te, które obowiązują w Twoim domu:  

szacunek wobec innych członków rodziny, kultura osobista,  

wypełnianie domowych obowiązków, lojalność, szczerość,  

odpowiedzialność za powierzane zadania,  

troska o wspólne dobro, wspólne rozwiązywanie problemów,  

inne (jakie?) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY! 

 

 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELA 

Prosimy o wypełnienie ankiety. Dziękujemy! 

 

Płeć:   K       M   (zaznacz) 

 

 

1. Czy Pani/Pana zdaniem, uczniowie w szkole czują się bezpiecznie? 

• tak 

• nie 

• trudno powiedzieć 

 



2. Jaka jest, Pani/Pana zdaniem, skala poczucia bezpieczeństwa uczniów? Proszę określić od 1 do 5. 

………………………………….. 

 

3. Czy Pani/Pan jako nauczyciel czuje się w szkole bezpiecznie? 

• tak 

• nie 

 

4. Jaka jest Pani/Pana zdaniem, skala poczucia własnego bezpieczeństwa? Proszę określić od 1 do 5.  

…………………………………… 

 

5. Jakie, Pani/Pana zdaniem, zachowania wpływają na poczucie zagrożenia uczniów? 

a) przezywanie 

b) wyśmiewanie 

c) obgadywanie 

d) obrażanie 

e) izolowanie 

f) grożenie 

g) okradanie 

h) niszczenie 

i) wymuszanie 

j) bicie 

k) rozpowszechnianie plotek 

l) inne …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Jakie, Pani/Pana zdaniem zachowania wpływają na poczucie zagrożenia nauczycieli? 

a) upokarzanie 



b) obrażanie 

c) obgadywanie 

d) izolowanie 

e) grożenie 

f) wymuszanie 

g) rozpowszechnianie plotek 

h) inne ………………………………………………………………………………………………………………………… 

i) nie spotkałem się z negatywnymi zachowaniami 

 

7. Z jakimi formami agresji wobec uczniów spotkał(a) się Pani/Pan w szkole? 

• fizyczna 

• psychiczna 

• słowna 

• nie spotkałem(am) się. 

 

8. Z jakimi formami agresji wobec siebie jako nauczyciela spotkał(a) się Pani/Pan? 

• fizyczna 

• psychiczna 

• słowna 

• nie spotkałem(am) się 

 

9. Czy zdaniem Pani/Pana, uczniowie znają swoje prawa? 

• tak  

• nie 

 

10. Proszę wymienić, zdaniem Pani/Pana, prawa, które uczniowie uznają za najważniejsze. 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Czy zdaniem Pani/Pana uczniowie znają swoje obowiązki? 

• tak 

• nie 

 

 

 

 

12. Proszę wymienić, zdaniem Pani/Pana obowiązki, które uczniowie uznają za najważniejsze. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13.  Czy zdaniem Pani/Pana w szkole są respektowane normy społeczne? 

• tak 

• nie 

 

14. Spośród wymienionych niżej norm szkolnych proszę podkreślić te, które, Pani/Pan, uznaje za 

najważniejsze :  

kultura osobista, tolerancja, aktywność na lekcjach, 

odrabianie zadań domowych, postępowanie zgodnie ze statutem, nieużywanie wulgaryzmów, 

szacunek wobec nauczycieli i personelu szkoły, dbanie o mienie szkoły, estetyczny wygląd,  

inne …………………….............................................................................................................................. 

 



15. Spośród wymienionych niżej norm społecznych proszę podkreślić te, które (obserwując 

zachowanie uczniów) są Pani/Pana zdaniem, najczęściej naruszane w rodzinie ucznia:  

szacunek wobec innych członków rodziny, kultura osobista, wypełnianie domowych obowiązków, 

lojalność, szczerość, odpowiedzialność za powierzane zadania, troska o wspólne dobro, 

wspólne rozwiązywanie problemów,  

inne (jakie?) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 WYMAGANIE: 

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE 



Celem ankiety jest pozyskanie Państwa opinii, które pomogą ocenić stan bezpieczeństwa                      

w szkole. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą opracowane zbiorczo. 

Uzyskane informacje służyć mają doskonaleniu pracy szkoły.  

Dziękujemy za zrozumienie i pomoc. 

ANKIETA DLA RODZICÓW 

Prosimy o wypełnienie ankiety. Dziękujemy! 

Płeć:  K       M   (zaznacz) 

    1. Czy Państwa syn/córka zna zasady właściwego zachowania się w szkole ? 

a) tak 

b) nie 

c) częściowo 

 

    2. Czy przestrzega tych zasad ? 

a) zawsze 

b) czasami 

c)nigdy 

 

3.Czy Pani/Pana syn/córka czuje się w szkole bezpiecznie? 

a) tak  

b) nie 

 

4. Jaka jest, zdaniem Pani/Pana, skala poczucia bezpieczeństwa syna/córki w szkole? Proszę 

określić od 1 do 5. 

…………………………………… 

5. Jakie, zdaniem Pani/Pana,  zachowania dają poczucie zagrożenia: 

a) przezywanie 



b) wyśmiewanie  

c) obgadywanie 

d) obrażanie 

e) izolowanie 

f) grożenie 

g) okradanie  

h) niszczenie 

i) wymuszenie 

j) rozpowszechnianie plotek 

k) inne ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Z jakimi formami agresji wobec syna/córki spotkał(a) się Pani/Pan w szkole: 

a) fizyczna 

b) psychiczna 

c) słowna 

d) nie spotkałem(am) się 

 

7.  Czy zdaniem Pani/Pana syn/córka zna prawa ucznia w szkole? 

a) tak  

b) nie 

 

 

8. Proszę wymienić, zdaniem Pani/Pana, prawa ucznia, które syn/córka uważa za 

najważniejsze: 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Czy zdaniem Pani/Pana syn/córka zna obowiązki ucznia w szkole? 

a) tak 

b) nie 

 

10. Proszę wymienić obowiązki ucznia, które, Pani/Pana zdaniem, syn/córka uważa                              

za najważniejsze: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Czy zdaniem Pani/Pana w szkole są respektowane normy społeczne? 

a) tak 

b) nie 

 

12. Spośród wymienionych niżej norm społecznych proszę podkreślić te, które Pani/Pan 

uznaje za najważniejsze:  

kultura osobista, tolerancja, aktywność na lekcjach,  

odrabianie zadań domowych, postępowanie zgodnie ze statutem,  

nieużywanie wulgaryzmów, szacunek wobec nauczycieli i personelu szkoły,  

dbanie o mienie szkoły, estetyczny wygląd, inne ……………………............................................ 

 

13. Która z postaw, Państwa zdaniem, dominuje w szkole? 



a) koleżeństwo 

b) obojętność 

c) agresja 

 

14. Czy w domu Pani/Pana są przestrzegane normy społeczne? 

a) tak  

b) nie 

 

 

15. Spośród wymienionych niżej norm proszę podkreślić te, które najczęściej przestrzegane 

są w Pani/Pana domu:  

szacunek wobec innych członków rodziny, kultura osobista,  

wypełnianie domowych obowiązków, lojalność, szczerość,  

odpowiedzialność za powierzane zadania, troska o wspólne dobro,  

wspólne rozwiązywanie problemów,  

inne (jakie?) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………   

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY! 

 

ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

Prosimy o wypełnienie ankiety. Dziękujemy! 

Płeć:  K       M   (zaznacz) 

1. Czy Pani/Pan czuje się w szkole bezpiecznie? 

a) tak 



b) nie 

 

2. Jaka jest, Pani/Pana zdaniem, skala poczucia własnego bezpieczeństwa?  

Proszę określić od 1 do 5. 

……………………………………. 

3. Jakie, Pani/Pana zdaniem, zachowania wpływają na poczucie zagrożenia jako pracownika 
szkoły? 

a) lekceważenie 

b) upokarzanie 

c) obrażanie 

d) obgadywanie 

e) niedocenianie 

f) izolowanie 

g) grożenie 

h) wymuszanie 

i) rozpowszechnianie plotek 

j) inne ……………………………………………………………………. 

k) nie spotkałem się  z negatywnymi zachowaniami wobec mnie 

 

 

4. Z jakimi formami agresji wobec siebie jako pracownika szkoły spotkał(a) się Pani/Pan? 

a) fizyczna 

b) psychiczna 

c) słowna 

d) nie spotkałem(am) się 



 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY! 

 

 

 


