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CEL EWALUACJI: 
 
 Zebranie informacji na temat efektów działalno ści dydaktycznej, wychowawczej i opieku ńczej szkoły. 
 Ustalenie czy procesy zachodz ące w szkole lub placówce słu żą realizacji przyj ętej w szkole lub placówce koncepcji pracy. W szkole  
lub placówce dba si ę o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów eduka cyjnych. Wszyscy uczniowie maj ą równe szanse na 
osi ąganie sukcesów dydaktycznych. 
 
 
Obszar 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. 
 
Wymaganie 1.4 . Respektowane są normy społeczne.          
 
 

WYNIKI ANKIETY SKIEROWANEJ DO RODZICÓW UCZNIÓW  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W ŻELISZOWIE  

ILO ŚĆ OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W ANKIECIE – 47 
 

 
   Zdaniem wszystkich respondentów 47 (100 %) ich dzieci czują się w szkole bezpiecznie. Również 47 rodziców (100 %) uważa, że punktualne 
rozpoczynanie i kończenie zajęć ma wpływ na zastosowane w szkole sposoby zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. W dalszej kolejności 
wskazano na opiekę świetlicową dla uczniów dojeżdżających – 45 osób (95, 74 %). Stan techniczny obiektów szkolnych oraz dyżury nauczycieli 
podczas przerw w dalszej kolejności zapewniają bezpieczeństwo. Wskazało na to 44 pytanych (93, 61 %). Odnośnie dyżurów 3 osoby (6, 38%) 
uznały, że nie wpływają one na poziom bezpieczeństwa. 43osoby (91, 48 %) odpowiedziały twierdząco na działanie monitoringu, współpracę 
szkoły z instytucjami na rzecz bezpieczeństwa (policja, straż pożarna), opiekę podczas przewozów uczniów autobusami;  
Najwięcej 47 (100 %) odpowiadających zostało zapoznanych z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i programem wychowawczym. 
Program profilaktyki zna 45 osób (95, 74 %). Najmniej rodziców zapoznało się z regulaminem otrzymywania stypendium Rady Rodziców – 10 
osób (78, 72 %); 2 osoby (4, 26 %) nie znają jego treści.  
Wszyscy pytani rodzice 47 (100 %) uznali promowanie zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie agresji za najważniejsze działania 
wychowawcze szkoły. Dalej pytający wymieniają za istotne wychowanie patriotyczne i obywatelskie – 46 osób (97,87 %),  



2 ankietowanych wskazało na wychowanie do życia w rodzinie, 44 osoby (93, 61 %) na edukację regionalną, a 43 osoby (91, 48 %) 
zapobieganie patologiom i uzależnieniom uznało za najważniejsze tematy uwzględniające działania wychowawcze szkoły.  
 
W sposobach kształtowania właściwych postaw społecznych wszyscy ankietowani 47 osób (100 %) wskazało na akcje z gazetkami ściennymi; 
46 osób (97,87 %) opowiedziało się  za pogadankami z wychowawcą na lekcjach wychowawczych, rozmowy z nauczycielami na lekcjach i 
zajęciach pozalekcyjnych, udział w apelach, organizowanie akcji charytatywnych, np. Góra Grosza, zbieranie nakrętek, udział w wycieczkach, 
zabawach, dyskotekach, natomiast 45 rodziców (95, 74 %) za istotne sposoby w kształtowaniu właściwych postaw uznało akcje plakatowe, pracę 
w Samorządzie Klasowym, pracę w Samorządzie Uczniowskim i spotkania z przedstawicielami różnych instytucji publicznych. 
Ze wszystkich respondentów 30 osób (63, 83 %) odpowiedziało twierdząco na pytanie o skuteczne kształtowanie właściwych postaw uczniów, 
raczej tak twierdziło 17 osób (36, 17 %).  
 
Większość – 46 osób (97,87 %) było informowanych przez nauczycieli o zachowaniach uczniów poprzez informację w zeszycie kontaktów z 
rodzicami lub dzienniczku ucznia, 38 pytanych (80, 85 %) dostaje informacje poprzez rozmowy z wychowawcą, 34 osoby (72, 34 %) dowiaduje 
się z dziennika elektronicznego, natomiast 15 osób (31, 91 %) otrzymuje informacje od nauczycieli telefonicznie.  
 
W ostatnim pytaniu ankietowym, tylko 11 respondentów (23, 4 %) odpowiedziało na zadane pytanie. Według nich szkoła może skuteczniej 
kształtować właściwe postawy uczniów poprzez: zrezygnowanie z łączenia klas – 7 osób (14, 89 %), dwoje rodziców  
(4, 25 %) poza rezygnacją z łączenia klas wskazało jeszcze na włączenie dodatkowo zajęć z języka niemieckiego i przedmiotów ścisłych 
(matematyki), 1 osoba (2, 12 %) wskazała na dodatkowe lekcje matematyki i jęz. polskiego.  
  
 
 

                      WNIOSKI DO ANKIETY EWALUACYJNEJ DOTYCZ ĄCEJ  
RESPEKTOWANIA NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE SKIEROWANEJ   

DO RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
IM. JANA BRZECHWY W ŻELISZOWIE.  

ILO ŚĆ OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W ANIECIE – 65 
 

   Z całej populacji uczniów – 56 osób (86, 15 %) czuje się w szkole bezpiecznie. Odmiennego zdania jest 3 uczniów (4, 62 %). Wypowiedzi ich 
są odmienne; natomiast 6 osób (9, 2 %) nie zajęło żadnego stanowiska w tej sprawie. Spośród ankietowanych, 31 osób (47, 69 %) posiada 
własne propozycje co do zapewnienia bezpieczeństwa w szkole. Najwięcej dotyczy właściwych zachowań na przerwie, (bez krzyków i biegania) 
– odpowiedź 11 osób (16, 92 %). Po 2 osoby (3, 1 %) proponują między innymi wprowadzenie do szkoły kamer, policji, ochrony. Pojedyncze 
osoby (1, 5 %) mają własne propozycje (pkt. 2). 
Zdaniem 63 osób (96, 92 %) szkoła zapoznała ich z tworzeniem Klasowego Kodeksu Ucznia, 



62 uczniów (95, 38%) zostało zapoznanych przez szkołę z regulaminami: ucznia dojeżdżającego, świetlicy, biblioteki, sali sportowej, pracowni 
komputerowej, wycieczek oraz pogadanki z wychowawcą. O 6 osób mniej - 59 uczniów (90, 77 %) zostało zapoznanych z WSO i programem 
wychowawczym szkoły. Spośród wszystkich uczniów - 61 pytanych (93, 85 %) zna zasady prowadzenia rozmów z nauczycielami na lekcjach i 
zajęciach pozalekcyjnych, zaś 59 uczniów  (90, 77 %) zna WSO i program wychowawczy szkoły. 
 
Z tematów i zagadnień poznanych podczas zajęć lekcyjnych, spotkań z wychowawcą oraz innych wydarzeń na terenie szkoły 65 uczniów (100 
%) wskazało na treści promowania zdrowego stylu życia (prawidłowe odżywianie się, higiena osobista, aktywność fizyczna  
– uprawianie sportu, ruch na świeżym powietrzu). Natomiast 64 ankietowanych (98, 46 %) zapoznało się z zagadnieniami dotyczącymi 
wychowania patriotycznego i obywatelskiego (nauka o symbolach narodowych, postaciach historycznych, prawach i obowiązkach ucznia  
i obywatela itp.) oraz przeciwdziałania agresji (szacunek dla drugiego człowieka, zasady zachowania w szkole i poza szkołą).  
 
Z pozostałych zagadnień 63 uczniów (96, 92 %) poznało tematykę edukacji regionalnej, z tematyką zapobiegania patologiom i uzależnieniom 
zapoznało się 60 osób (92, 3 %), najmniej uczniów 54 (83, 1 %) zapoznało się z zagadnieniami wychowania do życia w rodzinie.    
Wszyscy pytani - 65 uczniów (100 %) uważa, że zabawy i dyskoteki w największym stopniu przyczyniają się do rozwijania właściwych 
zachowań uczniów. Wg 64 uczniów (96, 92 %) przyczynia się do tego udział w wycieczkach. Większość, bo 62 osoby (95, 38%) uznała, że 
udział w apelach oraz udział w akcjach charytatywnych, np. Góra Grosza, zbieranie nakrętek pomaga w kształtowaniu właściwych postaw. 
Zdaniem 59 osób (90, 77 %) mają na to wpływ akcje plakatowe, jeszcze mniej 53 osoby (81, 54 %) podkreśliło za ważne w tym względzie 
gazetki ścienne. Na przedostatnim miejscu - 50 uczniów (76, 92 %) uznało pracę  w Samorządzie Klasowym, najmniej zaś 38 uczniów (58, 46 
%) zaznaczyło pracę  w Samorządzie Uczniowskim za istotne w kształtowaniu właściwych zachowań uczniów.  
 
Za właściwe środki zaradcze, jakie stosują nauczyciele w przypadku, gdy dochodzi do niewłaściwych (negatywnych) zachowań uczniów 64 
pytanych (98, 46 %) uznało informację w zeszycie kontaktów z rodzicami lub dzienniczku ucznia, rozmowę z wychowawcą oraz wezwanie 
rodziców. Uwagę w zeszycie wychowawczym zaznaczyło 63 uczniów (96, 92 %),  o 4 osoby mniej - 59 osób (90, 77 %) wskazało na informację 
w dzienniku elektronicznym, za stosowaniem kar przewidzianych w WSO opowiedziało się 58 uczniów (89, 2 %). 
 
W opinii 40 uczniów (61, 54 %) wskazało na rozmowę w obecności dyrektora, a 36 osób (55, 38 %) wskazało na poruszenie problemu na 
godzinie wychowawczej. Zdaniem 64 uczniów (98, 46 %) pochwała w zeszycie wychowawczym, informacja 
w zeszycie kontaktów z rodzicami lub dzienniczku ucznia oraz chwalenie ucznia przed rodzicami jest właściwym sposobem promowania 
właściwego zachowania uczniów przez nauczycieli. Niewiele mniej 61 uczniów (93, 85 %) uważa pochwałę w dzienniku elektronicznym i 
chwalenie ucznia na apelu. Najmniej  (87, 69 %) uznało za istotne chwalenia ucznia przed klasą. 
Spośród ankietowanych uczniów 31 (47, 69 %) na pytanie, czy przestrzega norm zachowania w szkole udzieliło odpowiedzi – raczej tak, 30 
uczniów (46, 15 %) odpowiedziało twierdząco. 
Z pozostałych pytanych - 4 uczniów (6, 2 %) uważa, że raczej nie przestrzega norm zachowania w szkole. Brak było odpowiedzi przeczących.   



 
 Na podstawie wyników obu ankiet można stwierdzić, że większość uczniów i rodziców uważa, iż szkoła jest miejscem 
bezpiecznym, a działania wychowawcze i profilaktyczne prowadzone są w sposób prawidłowy. Uczniowie otrzymują potrzebną wiedzę 
mogącą właściwie kształtować ich postawy. 
    
Podobna konkluzja wynika z analizy innych dokumentów oraz stanu faktycznego. Uczniowie, wypowiadając się na specjalnie 
utworzonym forum dyskusyjnym, doceniają bezpieczne warunki pobytu w szkole. Wskazują jako istotny element [poczucie 
bezpieczeństwa obecność nauczycieli na dyżurach.  
 
Kształtowanie postaw społecznych, w tym praca nad poprawą stanu bezpieczeństwa w szkole jest istotnym zagadnieniem 
uwzględnianym przez nauczycieli w tematyce lekcji wychowawczych, podczas przygotowywania imprez szkolnych, czy też organizacji 
wycieczek. Uczniowie są motywowani do udziału w akcjach mających na celu wsparcie osób lub instytucji. Postawa uczniów jest 
szczegółowo omawiana podczas spotkań z wychowawcą, wychowawcy z rodzicami oraz w trakcie procedury ustalania bieżących i 
semestralnych ocen zachowania. 
 
 
 
 
 
Obszar 2. Procesy zachodz ące w szkole lub placówce  
 
 
 Wymaganie 2.6. Prowadzone s ą działania słu żące wyrównywaniu szans edukacyjnych 
 

 
Analiza wyników ankiety dla rodziców  

 
Czy w szkole prowadzone są działania  zwiększających szanse edukacyjne uczniów? 
 
 
Badaniami objęto 59 rodziców uczniów klas II – VI. Ankieta była anonimowa, składała się z 12 pytań.  
 



Wyniki: 
1. 100% rodziców, którzy uczestniczyli w badaniach ankietowych uważa, że w szkole potrzebne  

są zajęcia dodatkowe mające na celu pogłębianie wiedzy uczniów lub pomagające uczniom mającym trudności w nauce. 

 

2. 84% badanych rodziców uważa, że szkoła zapewnia pomoc uczniom, kiedy jej potrzebują.  

3 osoby ( 5 %) twierdzi, że uczniowie takiej pomocy nie otrzymują, a jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi na pytanie. Nie padła odpowiedź 

„Zdecydowanie nie”. 

 
3. 87% rodziców uważa, że szkoła daje uczniom możliwość rozwijania zainteresowań, 2 osoby (3%) udzieliły odpowiedzi przeczącej, 7 osób (12%) 

udzieliło odpowiedzi „Nie wiem”, bez odpowiedzi – jedna osoba. 

 

4. Na pytanie dotyczące uczestnictwa dziecka w zajęciach prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej 23 osoby (34%) 

potwierdziło uczestnictwo dziecka w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, 6 osób (10%) w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych,  

a 2 osoby (3%), według rodziców, korzysta z obydwu form zajęć. 

 
5. 70% rodziców uważa, że ich dzieci mają możliwość uczestniczenia w interesujących je zajęciach pozalekcyjnych. 13 osób (22%) udzieliło odpowiedzi 

przeczącej, 3 osoby (%) wskazało odpowiedź „Nie we wszystkich”, a 2 osoby nie udzieliły żadnej odpowiedzi. Dla dwóch osób brak dojazdu  

do szkoły jest przyczyną nieuczestniczenia dziecka w zajęciach pozalekcyjnych. 

 
6. Na pytanie o rodzaj zajęć pozalekcyjnych, w których dziecko uczestniczy, padły następujące odpowiedzi: polonistyczne -13 osób (22%), 

matematyczne – 18 osób (31%), przyrodnicze -5 osób (8%),  sportowe – 8 osób (13%), plastyczne -13 osób (22%),  teatralne – 18 osób (31%), 

informatyczne -1 osoba (1%), zajęcia świetlicowe -32 osoby (54%), lekcje języka obcego -28 osób (47%), inne – 1 osoba (taniec) (1%). Bez odpowiedzi 

– 3 osoby (5%). 

 
7. Rodzice, zapytani o powód uczestnictwa dziecka w zajęciach pozalekcyjnych, odpowiadali następująco: 22 osoby (37%), bo pomagają przezwyciężyć 

trudności w nauce, 30 osób (51%) twierdzi, że poszerzają wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach, 31 osób (52%) uważa, że rozwijają 

zainteresowania, dla 8 osób (14%) wpływają one na rozwój fizyczny, 17 osób (29%) wskazuje zajęcia pozalekcyjne jako sposób na spędzenie wolnego 

czasu z kolegami i koleżankami, 10 osób (17%) twierdzi: „Chcemy, żeby w nich uczestniczył”.  Odpowiedzi na to pytanie nie udzieliły 2 osoby. 

 



8. 85 % badanych rodziców uważa, że ich dzieci chętnie biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych, tylko jedna osoba odpowiedziała „niechętnie”, a 8 

osób nie zna odpowiedzi na to pytanie. 

 
9. Propozycje zajęć pozalekcyjnych, które chętnie widzieliby w szkole rodzice, a które według nich nie są prowadzone: basen -10 osób (17%), karate – 2 

osoby (3%), zaj. przyrodnicze – 1 osoba (1%),  zaj. sportowe – 7 osób(12%),  informatyka – 2 osoby (3%), taniec nowoczesny – 1 osoba (1%), hip – 

hop – 1 osoba (1%), balet – 2 osoby (3%),  szycie i haft – 1 osoba (1%),  zaj. teatralne – 1 osoba (1%), matematyka – 4 osoby (7%), zaj. taneczne – 2 

osoby (3%), zaj. muzyczne – 5 osób (8%), zaj. plastyczne – 2 osoby (3%), j. angielski – 2 osoby (3%). Nie wiem – 1 osoba (1%) 

10. Na pytanie dotyczące uczestnictwa dzieci w zajęciach organizowanych w ramach realizowanych projektów unijnych w tym i ubiegłym roku szkolnym, 

padły następujące odpowiedzi: 12 osób (20%) uczniów brało udział w zajęciach matematycznych, 16 osób (27%) w zajęciach polonistycznych,  

12 osób, stanowiących 20% uczniów, skorzystało z pomocy logopedycznej, 13 osób (22%) uczestniczyło w zajęciach gimnastyki korekcyjnej. Według 

badanych rodziców żadne dziecko nie było objęte zajęciami tutoringowymi, choć takie zajęcia były w szkole prowadzone.  

 

11. 82 % rodziców jest przekonanych o tym, że nauczyciele zachęcają i przygotowują uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach, turniejach. Nie 

padła żadna odpowiedź negatywna. 9 osób (15 %) badanych nie znało odpowiedzi na to pytanie, a żadnej odpowiedzi nie udzieliły 2 osoby. 

 

12. Ostatnie pytanie ankiety brzmiało: „Czy osiągnięcia Państwa dziecka są prezentowane społeczności szkolnej i pozaszkolnej?”. 87% badanych udzieliło 

odpowiedzi twierdzącej, 6 osób uważa, że osiągnięcia jego dziecka nie są promowane, a 2 osoby nie udzieliły żadnej odpowiedzi. Odpowiedzi na 

pytanie dotyczące sposobów prezentowania osiągnięć uczniów szkoły wyglądały następująco: 

wystawy prac uczniowskich – 40 osób (68%), przeglądy twórczości artystycznej – 11 osób (19%), imprezy i uroczystości szkolne i międzyszkolne – 31 

osób (53%), apele szkolne – 38 osób (64%), prezentacje prac i sukcesów na stronie internetowej szkoły -18 osób (31%), inne sposoby  - 0 (0%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Analiza wyników ankiety dla uczniów 
listopad 2012 

Czy w szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów. 
 
W badaniu uczestniczyło 63 uczniów z klas II – VI. Ankieta była anonimowa, składała się z 10 pytań, w tym 9 zamkniętych i 1 otwartego.                 
W jednym pytaniu badani mieli możliwość uzupełnienia proponowanych odpowiedzi.  
 

1. 94 % uczniów uważa, że w szkole ma możliwość rozwijania zainteresowań. Tylko 4 osoby uważa, że takiej możliwości nie ma. 

 

2. Pytanie drugie sprawdzało, z jakich form zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole korzystają uczniowie. Oto odpowiedzi: polonistyczne – 22 – 35%, 

matematyczne – 27 – 43 %, przyrodnicze – 14 – 22 %, sportowe – 13 – 21 % , plastyczne – 19 – 30 %, teatralne – 19  -  30 %,  informatyczne – 9 – 14 %, 

zajęcia świetlicowe – 36  - 57 % , lekcje języka obcego – 27  - 43 %. Inne (jakie?) – 1  WDŻR – 1,6 %. 

 

3. W ramach projektu unijnego „Usuwamy bariery – indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych gminy Bolesławiec” uczniowie uczestniczyli  

w następujących formach zajęć pozalekcyjnych: zajęcia matematyczne – 16  - 25 %,  zajęcia polonistyczne – 9  - 14 %,  zajęcia logopedyczne – 8  - 13 %, 

gimnastyka korekcyjna – 7  - 11 %.  

 
4. W zajęciach tutoringowych w ramach projektu „ Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” w roku szkolnym 

2011/2012 uczestnictwo potwierdza 9 osób, co stanowi 14% badanych uczniów. 

 
5. 99% badanych uczniów jest przekonanych o tym, że szkoła zapewnia im pomoc, kiedy jej potrzebują. Tylko jedna osoba twierdzi, że takiej pomocy nie 

otrzymuje. Nie padła ani jedna odpowiedź „Zdecydowanie nie”. 

 

6. 25 uczniów (40%) uczestniczy w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, a 7 osób deklaruje uczestnictwo w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych 

- 11 % . 

 
7. Według 78% badanych zadania, które rozwiązują na zajęciach są dostosowane do ich możliwości. 3 osoby (5%) uważa, że nie są dostosowane, 9 osób 

nie zna odpowiedzi, a dwie nie udzieliły żadnej odpowiedzi. 

 



8.  90 % uczniów uważa, że nauczyciele zachęcają i przygotowują ich do udziału  w różnych zawodach, konkursach, turniejach. 6 osób 
udzieliło odpowiedzi przeczącej, a jedna nie udzieliła odpowiedzi. 

 

9. Przeważająca część uczniów – 92 %,  twierdzi, że osiągnięcia uczniów  szkoły są prezentowane społeczności szkolnej i pozaszkolnej w  następujących 

formach: wystawy prac uczniowskich – 55  - 87 % , przeglądy twórczości artystycznej –  

33 – 52 %,   imprezy i uroczystości szkolne i międzyszkolne – 53  - 84 %, apele szkolne – 56 – 89 %, prezentacje prac i sukcesów na stronie internetowej 

szkoły – 54 – 86 % 

Inne sposoby (jakie?) – kronika – 1 – 1,6%. 2 osoby uważają, że osiągnięcia uczniów nie są prezentowane, a trzy osoby nie udzieliły 
odpowiedzi. 
 

10. W ostatnim pytaniu ankiety uczniowie przedstawili swoje propozycje zajęć pozalekcyjnych, których według nich szkoła nie realizuje: sport (w-f) – 14  - 

22 %, pływanie – 14 – 22 %, karate – 8 – 13 %, taniec – 6  - 10 % , jeździectwo – 4 – 6% , muzyka – 3 -  5 %, śpiew – 1 – 1,6%, koło TIK – 2  - 3 %, 

informatyka – 2 – 3 %, języki: (15 odpowiedzi  – 24 %): (hiszpański -  4, angielski 3, francuski – 3, czeski – 2, niemiecki – 1, portugalski -1, „język obcy” – 

1), chemia 3 – 5 %,  fizyka – 1 – 1,6 %, modelarstwo – 2 – 3 %, fryzjerstwo – 2 – 3 %, „o samochodach” – 1 – 1,6 %, przyroda – 1 – 1,6 %, rolki – 1 – 

1,6%, medytacja – 1 – 1,6 %, wspinaczka górska – 1 – 1,6 %, szycie – 1 – 1,6%. 

 

 
Wnioski 
Zapoznać rodziców z regulaminem stypendiów Rady Rodziców. 
Łączenia klas nie są konsekwencją działań szkoły, lecz wynikiem decyzji organu prowadzącego- tak należy informować rodziców. 
Zintensyfikować proces informowania rodziców uczniów o efektach pracy szkoły. 
Rodzice nie docierają do informacji wytwarzanych przez szkołę na temat imprez szkolnych oraz osiągnięć uczniów, wobec czego należy wzmóc 
działania propagujące  korzystanie z zasobów szkolnej strony internetowej, dziennika elektronicznego i platformy Fronter. 
 
REKOMENDACJE 
W II semestrze należy w większym stopniu niż dotychczas wykorzystywać zasoby platformy Fronter, szczególnie w obszarze nauk 
matematyczno- przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby wyrównywania szans edukacyjnych uczniów wykazujących trudności 
w nauce oraz uczących się w klasach łączonych. 
 
 


