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I. Wprowadzenie
Na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 12 września 2013 roku dyrektor szkół
przedstawił plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014 zawierający wybór
przedmiotu ewaluacji i określenie założeń ewaluacji. W październiku 2013 roku dyrektor
szkól oraz kierownik warsztatów opracowali jej projekt, który został przyjęty przez Radę
Pedagogiczną dnia 24 października 2013 roku. Projekt ów określał przedmiot i cele ewaluacji,
pytania kluczowe, wskazywał kryteria ewaluacji i jej metodologię oraz osoby odpowiedzialne
za realizację poszczególnych etapów ewaluacji (załącznik nr 1). Wtedy również został
powołany zespół do przeprowadzenia ewaluacji w składzie: Adam Anuszkiewicz, Jolanta
Chrzanowska, Krzysztof Falkowski, Szymon Gil, Sławomir Gliński, Piotr Gołub, Agnieszka
Góralczyk, Hanna Jałbrzykowska, Łukasz Kowalski, Leszek Muszyński, Urszula Barbara
Piłasiewicz, Adam Stankiewicz, Małgorzata Szutko, Paweł Świderski.
Przedmiot ewaluacji: Rekomendacje z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku
szkolnym 2010-2011.
Cel ewaluacji:
Zebranie informacji i dokonanie analizy zakresu realizacji rekomendacji wynikających z
ewaluacji w roku szkolnym 2010-2011.

Kolejne etapy ewaluacji to:
 opracowanie arkuszy do analizy wskazanych dokumentów placówki oraz ankiet do
pracowników i wychowanków;
 prezentacja procedury zapisu elektronicznego narzędzi i opracowań;
 przeprowadzenie badań (zbieranie danych, analiza i porządkowanie materiału
badawczego);
 analiza zgromadzonych danych (pogrupowanie zebranych danych, analiza ilościowa i
jakościowa, wnioski i rekomendacje).
Podczas projektowania badania oraz zbierania danych szczególną uwagę zwracano na
triangulację metod i źródeł badawczych, choć nie wszędzie okazało się to możliwe. Na
podstawie zebranych danych z analizy wskazanych dokumentów placówki oraz wyników
ankiet powstał niniejszy raport z ewaluacji wewnętrznej. Dokumentacja zebrana w trakcie
powyższych etapów (załączniki nr 3 – 9) znajduje się w aneksie do niniejszego raportu.
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Harmonogram badania
Lp.

Źródło
informacji

Metody
badawcze

Próba
badawcza

1.

nauczyciele

ankieta

13 co stanowi 28.02.2014
100%

2.

uczniowie

ankieta

22 co stanowi 28.02.2014
100%

3.

dokumenty

analiza
dokumentów

dokumenty z 28.02.2014
ostatnich 2 lat
(lata
szkolne
2011/2012
i
2012/2013)

Terminy
realizacji

Odpowiedzialni
Sławomir Gliński
Krzysztof Falkowski
Szymon Gil
Leszek Muszyński
Adam Stankiewicz

Paweł Świderski
Sławomir Gliński
Krzysztof Falkowski
Szymon Gil
Leszek Muszyński
Adam Stankiewicz

Paweł Świderski
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Adam Anuszkiewicz
Jolanta Chrzanowska
Piotr Gołub
Agnieszka Góralczyk
Hanna Jałbrzykowska
Łukasz Kowalski
Urszula B. Piłasiewicz
Małgorzata Szutko

II. Wyniki
Pytanie kluczowe 1. W jaki sposób nauczyciele opracowują i prezentują
diagnozy szkolne?
Kryterium ewaluacji:
Zgodność opracowywania diagnoz szkolnych z procedurami
obowiązującymi w szkole.
Wszyscy nauczyciele wiedzą, że w placówce opracowywane są diagnozy szkolne, za
które odpowiedzialni są pojedynczy nauczyciele. Jeden z nauczycieli wskazał dodatkowo
dyrekcję/kierownictwo placówki jako osoby odpowiedzialne za proces diagnozowania
uczniów w szkole. (źródło informacji: załącznik nr 8)
W szkole istnieją zalecenia określające zakres i termin opracowania diagnozy szkolnej
ucznia. Stanowią one część zaleceń określających postępowanie wobec nowego wychowanka
w zakładzie (załącznik nr 2). Określają wychowawcę klasy jako osobę odpowiedzialną za
opracowanie i przedstawienie diagnozy ucznia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej oraz
umieszczenie jej w dokumentacji go dotyczącej.
Najczęściej diagnoza ucznia była przedstawiana w dwóch etapach:
 diagnoza wstępna,
 diagnoza końcowa.
Po prezentacji diagnozy szkolnej na posiedzeniu Rady Pedagogicznej oraz – zdaniem trzech
nauczycieli – sporządzenia jej w postaci raportu pisemnego przekazywanego do wiadomości
nauczycieli, pracowników pedagogicznych zakładu (źródła informacji: załączniki nr 3 i 8),
wychowawca klasy dostarcza ją do dokumentacji wychowanka.
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Pytanie kluczowe 2.
Jak często opracowywane oraz prezentowane są diagnozy szkolne?
Kryterium ewaluacji:
Częstotliwość opracowywania diagnoz szkolnych.
Zdecydowana większość uczniów była diagnozowana po około 3 – 5 miesiącach
pobytu w szkole. Pozostałe diagnozy przedstawione zostały po znacznie dłuższym okresie –
od 6 do 11 miesięcy od przyjęcia do szkoły. W analizowanym okresie zdiagnozowano 14 na
27 uczniów gimnazjum i 8 na 29 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, zatem niemal
wszystkich uczniów, którzy przybyli do zakładu jako nowi wychowankowie (wyjątek stanowi
4 uczniów gimnazjum, których wychowawcy przedstawili na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej tylko tzw. diagnozy wstępne). Żaden z uczniów nie został zdiagnozowany w
terminie określonym w zaleceniach (załącznik nr 2), tzn. w ciągu 1,5 – 2 miesięcy pobytu
ucznia w szkole. Tylko dwóch uczniów jednorazowo uzyskało korektę zadań i zaleceń, która
w zaleceniach jest określana jako cykliczna – nie rzadziej niż raz w semestrze szkolnym.
(źródło informacji: załącznik nr 3)
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Pytanie kluczowe 3.
Jakie nagrody i środki dyscyplinarne stosują nauczyciele?
Kryteria ewaluacji:
Spójność z procedurami ZP stosowanych przez nauczycieli nagród i
środków dyscyplinujących.
Zróżnicowanie oraz zmienność stosowanych przez nauczycieli nagród i
środków dyscyplinujących – zwłaszcza w odniesieniu do wyników
uprzedniej ewaluacji z lat 2010/11, stanowiącej pole odniesienia dla obecnej.

Z analizy dokumentów (książka nagród) wynika, że zdecydowanie najczęściej
stosowaną nagrodą jest podwyższenie kieszonkowego. Nieco rzadziej nauczyciele nagradzają
uczniów przepustkami. Trzecią pod względem częstotliwości nagrodą jest anulowanie nagany.
Sporadycznie stosuje się następujące nagrody: rozmowa telefoniczna na koszt zakładu,
nagroda rzeczowa, bilet do domu oraz zawieszenie nagany. Natomiast analiza dokumentów
dotyczących środków dyscyplinarnych (książka kar) wyraźnie wskazuje naganę i upomnienie
jako najczęściej stosowane. Inne środki dyscyplinarne (obniżenie kieszonkowego,
wstrzymanie przepustek i urlopów, zawiadomienie sądu o niewłaściwym zachowaniu
wychowanka) występują pojedynczo. Z powyższego omówienia wynika, że stosowane przez
nauczycieli nagrody i środki dyscyplinarne są zgodne z regulaminem zakładu. (źródło
informacji: załącznik nr 4)
Wyniki ankiety skierowanej do nauczycieli szkoły i warsztatów wskazują, że
najczęściej stosowane nagrody to ustne pochwały przekazywane uczniom osobiście, na forum
grupy oraz za pośrednictwem wychowawców. Rzadziej nagradza się uczniów pochwałami
pisemnymi oraz nagrodami rzeczowymi, a pozostałe nagrody stosuje się sporadycznie lub
wcale. Oprócz nagród zgodnych z regulaminem zakładu czworo nauczycieli wskazało
podwyższenie oceny z zachowania jako nagrodę, nie konkretyzując jednak, za co uczniowie
ją otrzymali. Analogicznie przedstawia się zakres stosowania środków dyscyplinarnych. Tu
najczęściej stosowana jest ustna nagana przekazywana uczniom osobiście, na forum grupy
wychowanków oraz za pośrednictwem wychowawców. Pozostałe kary regulaminowe są
stosowane sporadycznie lub wcale. W wypowiedziach nauczycieli pojawiły się także
informacje o innych karach: sześcioro nauczycieli wskazało na stosowanie środków
dyscyplinujących w postaci obniżenia oceny z zachowania, a ośmioro – w postaci
skierowania na izbę przejściową. (źródło informacji: załącznik nr 8)
Wypowiedzi ankietowanych uczniów wskazują na inną częstotliwość stosowania
naród i kar niż ta określona przez nauczycieli. Oprócz kilku nagród i kar wynikających z
regulaminu zakładu (odpowiednio: pochwała ustna i pisemna, nagroda rzeczowa; nagana
ustna i pisemna, wstrzymanie przepustek, zawiadomienie sądu o niewłaściwym zachowaniu)
pojawiają się informacje o stosowaniu przez nauczycieli innych nagród i kar (odpowiednio:
podwyższenie lub obniżenie oceny z przedmiotu, podwyższenie lub obniżenie oceny z
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zachowania; dyplom; wpis do dziennika lekcyjnego czy dzienniczka ucznia; skierowanie na
izbę przejściową). (źródło informacji: załącznik nr 9)
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Pytanie kluczowe 4.
Czy stosowane przez nauczycieli nagrody i środki dyscyplinujące są
adekwatne do sytuacji i zachowania wychowanków?
Kryterium ewaluacji:
Adekwatność do sytuacji (zachowania wychowanków) stosowanych przez
nauczycieli nagród i środków dyscyplinujących – w subiektywnych opiniach
zarówno nauczycieli, jak i uczniów.
Prawie wszyscy ankietowani nauczyciele (12 na 13 osób) stwierdzili, że uczniowie są
sprawiedliwie nagradzani i karani. Jedna osoba udzieliła odpowiedzi: „nie wiem”. W ankiecie
pojawiło się też jedno wskazanie na zawyżenie oceny z zachowania w przypadku ucznia
zachowującego się destrukcyjnie. (źródło informacji: załącznik nr 8)
W ankiecie skierowanej do wychowanków tylko 14 na 22 uczniów udzieliło
odpowiedzi na pytanie o sprawiedliwe nagradzanie uczniów. 9 odpowiedziało twierdząco, a 4
przecząco. Natomiast wszyscy wypowiedzieli się na pytania dotyczące sprawiedliwego
karania uczniów przez nauczycieli. Zdecydowana większość uczniów (16 na 22) uważa, że
uczniowie są niesprawiedliwie karani. Ponad połowa ankietowanych (12 na 22) przytoczyła
sytuacje obrazujące taki pogląd. (źródło informacji: załącznik nr 9)
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Pytanie kluczowe 5.
Jakie nagrody i środki dyscyplinarne stosują różni nauczyciele za podobne
zachowania uczniów?
Kryterium ewaluacji:
Spójność stosowanych przez nauczycieli nagród oraz środków
dyscyplinujących, wobec jednakowych zachowań uczniów.
Nagrody i środki dyscyplinarne stosowane wobec uczniów zostały przedstawione w
odpowiedzi na pytanie kluczowe nr 3. Ze szczegółowej analizy dokumentów wynika, że to
samo zachowanie jest różnie nagradzane lub karane. (źródło informacji: załącznik nr 5)
Potwierdzają to wypowiedzi ankietowanych nauczycieli (źródło informacji: załącznik
nr 8). Ankietowani uczniowie nie wypowiadają się na temat nagród, natomiast niemal
wszystkie kary dotyczą – ich zdaniem – nagannego zachowania (źródło informacji: załącznik
nr 9).
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Pytanie kluczowe 6.
Czy istnieje i wdrażany jest w placówce system uspójniający,
standaryzujący
proces
analizy
zachowania
uczniów
i
przyporządkowywania im określonych ocen – nagród lub środków
dyscyplinarnych?
Kryteria ewaluacji:
Istnienie systemu procedur jednolitego oceniania uczniów – nagradzania
ich lub stosowania środków dyscyplinujących.
Skuteczność systemu procedur jednolitego oceniania uczniów – w opiniach
nauczycieli i wychowanków.
Nauczyciele jednogłośnie stwierdzają, że w placówce istnieje system standaryzujący
sposób oceniania uczniów, który zawarty jest w następujących dokumentach: regulaminie
zakładu, regulaminach szkoły i warsztatów, statutach szkół, systemach oceniania
obowiązujących w szkole i w warsztatach szkolnych. Za najbardziej skuteczne nagrodę i karę
uznają odpowiednio „raport pochwalny i nagrodowy” oraz „zakaz przepustek” i „skierowanie
na izbę przejściową”. O skuteczności pozostałych nagród i środków dyscyplinarnych mają
różne opinie. (źródło informacji: załącznik nr 8)
Ankietowani uczniowie wypowiadali się na temat skuteczności nagród – w ich opinii
pojawia się o wiele więcej wątpliwości, znacznie częściej wskazują na mniejszą skuteczność
nagród lub jej brak. (źródło informacji: załącznik nr 9)
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Pytanie kluczowe 7.
Jak wygląda obieg informacji o uczniach w ZP?
Kryterium ewaluacji:
Istnienie w ZP ulepszonego w stosunku do sytuacji w roku 2010/2011
systemu obiegu informacji o uczniach.
Analiza dokumentów szkolnych (dzienniki, e-dziennik, protokoły, inne) pozwala
stwierdzić istnienie obiegu informacji o uczniach (źródło informacji: załącznik nr 6).
Potwierdzają to wyniki ankiety skierowanej do pracowników pedagogicznych szkoły i
warsztatów (źródło informacji: załącznik nr 8).
Na podstawie zgromadzonych danych nie można porównać obecnego systemu obiegu
informacji o uczniach z istniejącym w roku szkolnym 2010/2011.
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Pytanie kluczowe 8.
Jaki jest zakres przedmiotowy informacji o uczniach – czego, jakich sfer
funkcjonowania wychowanków dotyczą informacje o nich (biografii,
postępów w edukacji, zachowania, inne)?
Kryterium ewaluacji:
Zakres istniejącego obiegu informacji o uczniach.
Poddane analizie dokumenty (dziennik, e-dziennik, protokoły, inne) zawierają zapisy
wskazujące na różnorodność przekazywanych o wychowankach informacji. Większość z nich
dotyczy postępów w nauce i zachowania w szkole, ale pojawiają się również diagnozy
dotyczące wiedzy i umiejętności uczniów z języka polskiego i matematyki, zawiadomienia o
wywiadówkach, informacje o korespondencji z rodzicami dotyczącej egzaminu
gimnazjalnego, a także istotne dla właściwej pracy z uczniem informacje dotyczące biografii
wychowanków. (źródło informacji: załącznik nr 6)
Wyniki ankiety skierowanej do nauczycieli wskazują na znacznie większe
zróżnicowanie zakresu przedmiotowego informacji o uczniach. W opinii nauczycieli dotyczy
on następujących sfer funkcjonowania wychowanków: biografii, postępów lub zaniedbań w
nauce, postępów lub zaniedbań w zachowaniu, rozwoju osobistego, sytuacji rodzinnej,
zaangażowania lub bierności ucznia, nagród lub środków dyscyplinujących. (źródło
informacji: załącznik nr 8)
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Pytanie kluczowe 9.
Jaki jest zakres podmiotowy obiegu informacji o uczniach – jakie komórki
ZP są nim objęte?
Kryterium ewaluacji:
Zakres istniejącego obiegu informacji o uczniach.
Wszyscy ankietowani nauczyciele wskazali na istnienie obiegu informacji między
internatem, szkołą i warsztatami. Niektórzy wskazują także na udział w obiegu informacji o
uczniach innych komórek organizacyjnych ZP: zespołu diagnostycznego, służby zdrowia,
administracji. Jeden z nauczycieli wyraził opinię, że obieg informacji o uczniach funkcjonuje
między szkołą a warsztatami, natomiast o wielu incydentach w internacie z udziałem
wychowanków nie informuje się pracowników pedagogicznych. (źródło informacji: załącznik
nr 8)
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Pytanie kluczowe 10.
W jakich sytuacjach oraz w jakim trybie przekazywane są informacje o
uczniach w ZP (spontanicznie, w wyniku zaistniałych, nagłych okoliczności
czy też w trybie formalnym, np. podczas rad pedagogicznych itp.)?
Kryterium ewaluacji:
Systematyczność wymiany informacji o uczniach między pracownikami
pedagogicznymi.
Najczęściej wskazywanym trybem przekazywania informacji o wychowankach jest –
zdaniem nauczycieli – tryb formalny, a mianowicie ustne raportowanie podczas rad
pedagogicznych itp. Rzadziej wskazują na nieformalną rozmowę z innym nauczycielem,
wychowawcą oraz notatkę w dokumentach. Najrzadziej pojawiają się informacje o uczniach
w pisemnych sprawozdaniach, raportach itp. (wyjątek stanowią informacje o nagrodach lub
zastosowanych środkach dyscyplinarnych). (źródło informacji: załącznik nr 8)
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Pytanie kluczowe 11.
W jakiej formie informacje o wychowankach przekazywane są w ZP (w
formie ustnych raportów, sprawozdań, porad, czy też w postaci raportów
pisemnych, informacji elektronicznych)?
Kryterium ewaluacji:
Ocena skuteczności systemu obiegu informacji o uczniach – w
subiektywnych ocenach nauczycieli i uczniów.
Nauczyciele wskazują na zawarcie obiegu informacji o uczniach w różnych
dokumentach. Są to: dzienniki szkolne, e-dziennik, dzienniczki uczniów, indywidualne
programy resocjalizacji, protokoły, akta osobowe uczniów, ewidencja wychowanków, arkusze
ocen. (źródło informacji: załącznik nr 8)
Na podstawie zebranych danych nie można ocenić skuteczności systemu obiegu
informacji o uczniach.
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Pytanie kluczowe 12.
W jaki sposób nauczyciele aktywizują uczniów?

Kryterium ewaluacji:
Różnorodność i zmienność w czasie stosowanych przez nauczycieli ZP
metod aktywizacji uczniów.
Nauczyciele stosują różne metody i formy aktywizacji uczniów, oddziałując na nich w
szerokim zakresie. Organizują uroczystości szkolne, imprezy o charakterze kulturalnym,
sportowym, religijnym. Rozmawiają z uczniami indywidualnie i grupowo, zachęcają do
uczestnictwa w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, pomagają w odrabianiu lekcji,
zapraszają do współudziału w prowadzeniu kroniki szkolnej oraz gazetek okolicznościowych
i tematycznych. Otaczają szczególną opieką uczniów wskazanych przez siebie i
zaaprobowanych przez radę pedagogiczną. W miarę możliwości nawiązują kontakt ze
środowiskiem otwartym – zapraszając gości, organizując wycieczki. (źródła informacji:
załączniki nr 7 i 8)
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Pytanie kluczowe 13.
Czy formy aktywizacji uczniów najczęściej stosowane przez nauczycieli ZP
w Białymstoku są zmienne w czasie?
Kryterium ewaluacji:
Zmienność w czasie stosowanych przez nauczycieli ZP metod aktywizacji
uczniów.
Z zebranych danych wynika, że stosowane przez nauczycieli formy aktywizacji
uczniów można podzielić na trzy grupy związane z czasem:
 okolicznościowe, związane z kalendarzem (np. dni skupienia – rekolekcje adwentowe
i wielkopostne, halloween, wigilie klasowe);
 okazjonalne, niezależne od kalendarza (np. turnieje sportowe, koncerty
ewangelizacyjne, występy teatralne, wycieczki do muzeum czy kina, wyjścia
związane z rozwijaniem zainteresowań, konkursy);
 regularne, systematyczne, związane bezpośrednio z pracą szkoły (np. zajęcia
dydaktyczno - wyrównawcze, pomoc w odrabianiu lekcji, nauka czytania).
Wynika z tego, że zmienne w czasie są formy okazjonalne. (źródło informacji: załącznik nr 8)
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Pytanie kluczowe 14.
Jaki jest zakres aktywizacji wychowanków w ZP (obejmujący edukację
formalną, czy też nieformalną – rozwijanie osobistych umiejętności,
kwalifikacji, predyspozycji, obejmujący rozwój obyczajowy: moralny,
duchowy itp.)
Kryterium ewaluacji:
Różnorodność stosowanych przez nauczycieli ZP metod aktywizacji
uczniów.
Odpowiedź na pytanie kluczowe 12 przedstawia różnorodność stosowanych przez
nauczycieli metod aktywizacji uczniów. Obejmują one zarówno edukację formalną (np.
konkursy przedmiotowe, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, pomoc przy odrabianiu
lekcji), jak też – w szerokim zakresie – edukację nieformalną. W obrębie tej ostatniej silnie
zaznacza się rozwijanie zainteresowań (np. uprawianie sportu, wykonywanie prac
plastycznych, redagowanie gazetek i kroniki szkolnej) oraz dbałość o rozwój duchowy
wychowanków (np. dni skupienia – rekolekcje adwentowe i wielkopostne, koncerty
ewangelizacyjne, wigilie klasowe). (źródła informacji: załącznik nr 7 i 8)
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Pytanie kluczowe 15.
Czy stosowany system aktywizacji uczniów w ZP jest adekwatny i
skuteczny?
Kryterium ewaluacji:
Adekwatność (skuteczność i długofalowość) stosowanych przez nauczycieli
ZP metod aktywizacji uczniów – w subiektywnych opiniach nauczycieli i
uczniów.

Na pytanie dotyczące istnienia w zakładzie systemu ujednolicającego sposób
aktywizacji uczniów 9 ankietowanych nauczycieli odpowiedziało twierdząco, a 4 przecząco,
zatem nie można stwierdzić jednoznacznie, czy taki system istnieje. Większość metod
aktywizowania uczniów została oceniona przez nauczycieli jako skuteczna lub skuteczna
zależnie od okoliczności. (źródło informacji: załącznik nr 8)
W opinii uczniów jawią się one jako przede wszystkim nieskuteczne. Znacznie mniej
odpowiedzi potwierdza okazjonalną skuteczność tych metod albo określa je jako skuteczne.
(źródło informacji: załącznik nr 9)
Na podstawie zebranych danych nie można zatem jednoznacznie odpowiedzieć na to
pytanie kluczowe.
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III. Wnioski
1. Problem stanowi terminowe diagnozowanie nowych uczniów.

2. Nagrody i kary stosowane wobec uczniów są mało zróżnicowane, nie
wykorzystują możliwości regulaminowych.
3. Uczniowie są różnie nagradzani lub karani za to samo zachowanie.
4. Nie istnieje odrębny system procedur jednolitego nagradzania lub karania
uczniów.
5. Istnieje obieg informacji o uczniach, który ma różne formy i dotyczy
różnych sfer funkcjonowania wychowanków.
6. Nauczyciele stosują wobec uczniów różnorodne metody i formy
aktywizacji obejmujące szeroki zakres edukacji. Część tych metod i form
jest zmienna w czasie.
7. Nieprzestrzeganie precyzji języka i brak konsekwencji w stosowaniu
terminów związanych z regulaminem zakładu często powoduje
nieporozumienia.
8. Oparcie się na subiektywnych opiniach nauczycieli i uczniów
uniemożliwia jednoznaczne odpowiedzi na pytania o sprawiedliwe
(adekwatne) stosowanie nagród i kar, spójność oceniania (nagradzania i
karania), skuteczność sposobów nagradzania i karania oraz
aktywizowania uczniów.
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IV. Kierunki do dalszej pracy

1. Wprowadzić zmiany ukierunkowane na usunięcie problemu związanego z
nieprzestrzeganiem przez nauczycieli terminowości diagnozowania
nowych uczniów.
2. W oparciu o regulamin zakładu stosować większe zróżnicowanie przy
nagradzaniu i karaniu uczniów.
3. W sytuacjach formalnych stosować nazewnictwo oficjalne związane z
regulaminem zakładu.
4. W dalszych pracach związanych z ewaluacją skoncentrować się na
badaniach realizacji tych elementów pracy szkoły, które można
zweryfikować za pomocą dokumentacji.
5. Opracować zakresy poszczególnych etapów ewaluacji w taki sposób, by
pytania kluczowe, kryteria ewaluacji oraz zebrane dane były spójne.

22

V. Aneks
Załącznik nr 1 – Projekt ewaluacji

Projekt ewaluacji
Przedmiot: Rekomendacje z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym
2010/2011.
Należy zwrócić większą uwagę na:
a) terminowość opracowywania i prezentowania diagnoz szkolnych;
b) większe zróżnicowanie stosowanych nagród i środków dyscyplinarnych;
c) sformalizowanie i ujednolicenie sposobu nagradzania i karania uczniów przez różnych
nauczycieli;
d) usprawnienie i poszerzenie zakresu obiegu informacji o uczniach;
e) aktywizowanie uczniów.
Cel ewaluacji:
1. Zebranie informacji i dokonanie analizy zakresu realizacji rekomendacji wynikających
z ewaluacji w roku szkolnym 2010/2011.
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Obszar
a) Zakres i
efekty
wdrażanych
rekomendacji.

Pytania kluczowe
1. W jaki sposób
nauczyciele
opracowują
i prezentują
diagnozy szkolne?
2. Jak często
opracowywane oraz
prezentowane są
diagnozy szkolne?

b) Zakres
i efekty
wdrażanych
rekomendacji.

3. Jakie nagrody
i środki
dyscyplinarne stosują
nauczyciele?

4. Czy stosowane
przez nauczycieli
nagrody i środki
dyscyplinujące są
adekwatne do
sytuacji i zachowania
wychowanków?

Kryteria
ewaluacji
- zgodność
opracowywania
diagnoz
szkolnych z
procedurami
obowiązującymi
w szkole
- częstotliwość
opracowywania
diagnoz
szkolnych;
- spójność z
procedurami ZP
stosowanych
przez nauczycieli
nagród i środków
dyscyplinujących
- zróżnicowanie
oraz zmienność
stosowanych
przez nauczycieli
nagród i środków
dyscyplinujących
– zwłaszcza w
odniesieniu do
wyników
uprzedniej
ewaluacji z lat
2010/11,
stanowiącej pole
odniesienia dla
obecnej;
- adekwatność do
sytuacji
(zachowania
wychowanków)
stosowanych
przez nauczycieli
nagród i środków
dyscyplinujących
–w
subiektywnych
opiniach zarówno
nauczycieli, jak i
uczniów;

c) Zakres i
efekty
wdrażanych
rekomendacji.

5. Jakie nagrody i
środki dyscyplinarne
stosują różni
nauczyciele za
podobne zachowania
uczniów?
6. Czy istnieje i
wdrażany jest w

- spójność
stosowanych
przez nauczycieli
nagród oraz
środków
dyscyplinujących,
wobec
jednakowych
zachowań

Metody

Próba
badawcza

- ankieta
skierowana
do
nauczycieli
szkoły
- analiza
dokumen
tów (księgi
protokołów)

- 14 osób, co
stanowi 100%
zatrudnionych
w szkole

- ankieta
skierowana
do
nauczycieli
szkoły

- 14 osób, co
stanowi 100%
zatrudnionych
w szkole

- ankieta
skierowana
do uczniów
szkół

- dokumentacja
z ostatnich
dwóch lat

Terminy

Zgodnie z
harmonogram
em ewaluacji

Osoby
odpowiedzialne
Gliński Sławomir
Gil Szymon
Stankiewicz
Adam
Góralczyk
Agnieszka
Piłasiewicz
Urszula
Chrzanowska
Jolanta
Ks. Anuszkiewicz
Adam

Gliński Sławomir
Gil Szymon
Stankiewicz
Adam

- 25 osób, co
stanowi 100%
uczniów szkół

Zgodnie z
harmonogram
em ewaluacji

- analiza
dokumen
tów (książka
nagród i
książka kar)

- ankieta
skierowana
do uczniów
szkół
- ankieta
skierowana
do
nauczycieli
szkoły
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Góralczyk
Agnieszka
Piłasiewicz
Urszula
Chrzanowska
Jolanta
Ks. Anuszkiewicz
Adam

- dokumentacja
z ostatnich
dwóch lat

- 25 osób, co
stanowi 100%
uczniów szkół
- 14 osób, co
stanowi 100%
zatrudnionych w
szkole

Zgodnie z
harmonogram
em ewaluacji

Muszyński
Leszek
Świderski Paweł
Falkowski
Krzysztof

placówce system
uspójniający,
standaryzujący
proces analizy
zachowania uczniów
i przyporządkowywania im
określonych ocen –
nagród lub środków
dyscyplinarnych?

uczniów
- istnienie
systemu procedur
jednolitego
oceniania
uczniów –
nagradzania ich
lub stosowania
środków
dyscyplinujących;
- skuteczność
systemu procedur
jednolitego
oceniania
uczniów – w
opiniach
nauczycieli i
wychowanków

d) Zakres i
efekty
wdrażanych
rekomendacji.

7. Jak wygląda obieg
informacji o uczniach
w ZP?
8. Jaki jest zakres
przedmiotowy
informacji o uczniach
– czego, jakich sfer
funkcjonowania
wychowanków
dotyczą informacje o
nich (biografii,
postępów w edukacji,
zachowania, inne)?
9. Jaki jest zakres
podmiotowy obiegu
informacji o uczniach
– jakie komórki ZP są
nim objęte?
10. W jakich
sytuacjach oraz w
jakim trybie
przekazywane są
informacje o
uczniach w ZP
(spontanicznie, w
wyniku zaistniałych,
nagłych okoliczności
czy też w trybie
formalnym, np.
podczas rad
pedagogicznych itp.)?

Systematyczność
wymiany
informacji o
uczniach między
pracownikami
pedagogicznymi;
- istnienie w ZP
ulepszonego, w
stosunku do
sytuacji w roku
2010/11 systemu
obiegu informacji
o uczniach;

- zakres
istniejącego
obiegu informacji
o uczniach;
- ocena
skuteczności
systemu obiegu
informacji o
uczniach – w
subiektywnych
ocenach
nauczycieli i
uczniów

- analiza
dokumentów
(książka
nagród i
książka kar)

- analiza
dokumentów
(księgi
protokołów,
dzienniki
lekcyjne, edziennik)

- dokumentacja
z ostatnich
dwóch lat

Szutko
Małgorzata
Gołub Piotr
Kowalski Łukasz
Jałbrzykowska
Hanna

- dokumentacja
z ostatnich
dwóch lat

Szutko
Małgorzata
Gołub Piotr
Kowalski Łukasz
Jałbrzykowska
Hanna

- ankieta
skierowana
do
pracownikó
w
pedagogiczn
ych

14 osób, co
stanowi 100%
zatrudnionych w
ZP

- ankieta
skierowana
do uczniów
szkół

- 25 osób, co
stanowi 100%
uczniów szkół

11. W jakiej formie
informacje o
wychowankach
przekazywane są w
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Muszyński
Leszek
Świderski Paweł
Falkowski
Krzysztof

Zgodnie z
harmonogram
em ewaluacji

ZP (w formie ustnych
raportów,
sprawozdań, porad,
czy też w postaci
raportów pisemnych,
informacji
elektronicznych)?

e) Zakres i
efekty
wdrażanych
rekomendacji.

12. W jaki sposób
nauczyciele
aktywizują uczniów?
13. Czy formy
aktywizacji uczniów
najczęściej stosowane
przez nauczycieli ZP
w Białymstoku są
zmienne w czasie?
14. Jaki jest zakres
aktywizacji
wychowanków w ZP
(obejmujący edukację
formalną, czy też
nieformalną –
rozwijanie osobistych
umiejętności,
kwalifikacji,
predyspozycji,
obejmujący rozwój
obyczajowy:
moralny, duchowy
itp.)
15. Czy stosowany
system aktywizacji
uczniów w ZP jest
adekwatny i
skuteczny?

- różnorodność
i zmienność
w czasie
stosowanych
przez nauczycieli
ZP metod
aktywizacji
uczniów;
- adekwatność
(skuteczność
i długofalowość)
stosowanych
przez nauczycieli
ZP metod
aktywizacji
uczniów –
w subiektywnych
opiniach
nauczycieli i
uczniów;

- ankieta
skierowana
do
pracowników
pedagogicenych

14 osób, co
stanowi 100%
zatrudnionych w
ZP

- ankieta
skierowana
do uczniów
szkół

- 25 osób, co
stanowi 100%
uczniów szkół

- analiza
dokumentów (księgi
protokołów,
dzienniki
lekcyjne)

- dokumentacja
z ostatnich
dwóch lat

Projekt ewaluacji przyjęty przez Radę Pedagogiczną dnia 24.10.2013r.
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Zgodnie z
harmonogram
em ewaluacji

Gliński Sławomir
Gil Szymon
Stankiewicz
Adam

Góralczyk
Agnieszka
Piłasiewicz
Urszula
Chrzanowska
Jolanta
Ks. Anuszkiewicz
Adam

Harmonogram ewaluacji

Lp.

1.

2.

Przebieg czynności/zadania

Wybór przedmiotu ewaluacji,
określenie założeń ewaluacji.
Opracowanie i prezentacja projektu
ewaluacji na RP.

Czas wykonania/terminy

do 15.09.2013r.

24.10. 2013r.

Powołanie zespołu ewaluacyjnego.

3.

Realizacja projektu ewaluacji:
- prezentacja procedury zapisu
elektronicznego narzędzi i
opracowań;
- opracowanie i prezentacja narzędzi
badawczych podczas RP;
- prowadzenie badań:
- zbieranie danych,
- analiza i porządkowanie
materiału badawczego.

Odpowiedzialny za
przeprowadzenie

Dyrektor szkoły
Domagała Zbigniew, Gliński
Sławomir
Dyrektor szkoły

listopad 2013r.

grudzień 2013r.
styczeń-luty 2014r.

Jałbrzykowska Hanna

Nauczyciele odpowiedzialni za
poszczególne badania,
Realizatorzy poszczególnych
badań.

4.

Analiza zgromadzonych danych:
- pogrupowanie zebranych danych,
- analiza ilościowa i jakościowa;
- wnioski i rekomendacje.

koniec lutego 2014r.

Nauczyciele odpowiedzialni za
poszczególne badania

5.

Opracowanie Raportu:
- przygotowanie Raportu w wersji
papierowej,
- przygotowanie Raportu w wersji
elektronicznej.

koniec marca 2014r.
do 15.04.2014r.

Piłasiewicz Urszula
Jałbrzykowska Hanna

6.

Popularyzacja wyników badań:
- prezentacja Raportu podczas RP,
- prezentacja wybranych części
Raportu respondentom.

W ciągu tygodnia od
opracowania Raportu

Dyrektor szkoły, zespół ds.
ewaluacji, wyznaczeni nauczyciele

7.

Wdrożenie działań wynikających z
rekomendacji:
- opracowanie planu działań
Zgodnie z planem
naprawczych,
działań naprawczych
- wdrożenie przyjętych działań,
- monitoring i analiza efektów
zrealizowanych zadań w tym zakresie.

Dyrektor szkoły, lider zespołu ds.
ewaluacji, wyznaczeni nauczyciele
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Załącznik nr 2

Nowy wychowanek w zakładzie
Izba przejściowa – 2 tygodnie
 informacja o szkołach, przydział do klasy – dyrektor szkół
 przydział do obróbki w warsztatach szkolnych – kierownik warsztatów
 rozmowa wstępna – wychowawca klasy, obróbki
II. Pobyt ucznia w szkole – 1,5 – 2 miesiące
 wyposażenie ucznia w podręczniki i przybory szkolne – wychowawca
klasy, bibliotekarka (pierwszy dzień w szkole)
 obserwacja ucznia w szkole i warsztatach szkolnych – wszyscy nauczyciele
 wstępna informacja dotyczące wiedzy szkolnej i zachowania – wszyscy
nauczyciele (pierwsze trzy tygodnie)
 zgłoszenie ucznia do omówienia na radę szkoły – wychowawca klasy
 diagnoza szkolna – wychowawca klasy
 umieszczenie diagnozy w IPR – wychowawca klasy
III. Plan diagnozy szkolnej
 Wiedza i umiejętności szkolne
 Ocena opisowa zachowania i funkcjonowania w szkole
 przestrzeganie norm społeczno – obyczajowych
- stosunek do nauczycieli i kolegów
- kultura osobista
 stosunek do obowiązków szkolnych
- przygotowanie do zajęć
- zachowanie podczas zajęć
 Zadania i zalecenia do pracy z uczniem
 Cykliczna korekta zadań i zaleceń (nie rzadziej niż raz w semestrze
szkolnym)
I.
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Załącznik nr 3 – Materiały z analizy dokumentów do pytania kluczowego 1 i 2

Pytanie kluczowe nr 1: W jaki sposób nauczyciele opracowują i prezentują
diagnozy szkolne?
Pytanie kluczowe nr 2: Jak często opracowywane oraz prezentowane są
diagnozy szkolne?

Rok
szkolny

Ilość uczniów
gimnazjum
ZSZ

Liczba diagnoz w %
opracowanych w prezentowanych
terminie
poza terminem

2011/2012

10

5

0%

100%

2012/2013

10

4

0%

100%

Uwagi nt.
sposobu
prezentacji
Zgodnie z
procedurami 0
%
Zgodnie z
procedurami 0
%

Wnioski: Żadna diagnoza nie została opracowana w terminie i zgodnie z
procedurami.
Opracowali: Jolanta Chrzanowska, Agnieszka Góralczyk, Urszula Piłasiewicz, Adam
Anuszkiewicz
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Załącznik nr 4 – Materiały z analizy dokumentów do pytania kluczowego 3

NAGRODY UDZIELANE PRZEZ NAUCZYCIELI SZKOŁY I WARSZTATÓW
Zgodność
Rok szkolny

Nagroda –

2011/2012

rodzaje

Podwyższenie

Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2013/2014

z
procedura
mi ZP

Szkoła

Warsztaty

47

49

Szkoła
43

Szkoła

Warsztaty
76

15

Warsztaty

Zgodne z

35

Regulami
nem

kieszonkowe
go100%

Zakładu,

1 -30PLN

21,24 PLN

2

1

300% 63.72

2–

PLN

90,100PLN

Podwyższenie

4

6

paragraf

1

39, luty

1- 70PLN

2014
2

2

kieszonkowego
50%
25%
Anulowanie

1
17

6

7

2

Przepustki

38

12

75

5

12

Pochwała

1

3
2

2

1

1

1

4

2

nagany

Nagroda
rzeczowa
Rozmowa

1

telefoniczna
Bilet do domu
Zawieszenie

1

2

4

2

1

raportu
nagannego (na
czas kursu
prawa jazdy)

Wnioski: Nauczyciele szkoły i warsztatów stosują urozmaicone nagrody wobec
wychowanków, ponadto są one zgodne z przepisami funkcjonującymi w
placówce.
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Opracowanie: Jolanta Chrzanowska, Agnieszka Góralczyk, Urszula Piłasiewicz, Adam
Anuszkiewicz

ŚRODKI DYSCYPLINARNE UDZIELANE PRZEZ NAUCZYCIELI SZKOŁY I
WARSZTATÓW
Środki

Rok szkolny

Rok szkolny

Rok szkolny

Zgodność z

dyscyplinarne –

2011/2012

2012/2013

2013/2014

procedurami

(I półrocze)

ZP

rodzaje
Szkoła

Warsztaty

Szkoła

Warsztaty

Szkoła

Warsztaty

Zgodne z

nagana

22

15

14

6

10

2

Regulaminem

upomnienie

23

1

13

2

8

3

Zakładu,

zmniejszenie

1

paragraf 46,

4

luty 2014

kieszonkowego
o 50 % na 1 m-c
wstrzymanie

1

1

1

przepustek i
urlopów na
1 m-c
Obniżenie

1

kieszonkowego
na 3 m-ce o 50%
Zawiadomienie

1

do sądu

Wnioski: Nauczyciele szkoły i warsztatów stosują urozmaicone środki
wychowawcze wobec wychowanków, ja częściej stosowane są nagana i
upomnienie. Przydzielane środki są zgodne z przepisami funkcjonującymi w
placówce.
Opracowanie: Jolanta Chrzanowska, Agnieszka Góralczyk, Urszula Piłasiewicz, Adam
Anuszkiewicz
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Załącznik nr 5 – Materiały z analizy dokumentów do pytania kluczowego 5
Pytanie kluczowe 5: Jakie nagrody i środki dyscyplinarne stosują różni nauczyciele za
podobne zachowania uczniów?
Tabela 1: Środki dyscyplinarne
Środek dyscyplinarny
Obniżenie kieszonkowego
o 50%
Zakaz korzystania z
urlopów i przepustek na
okres do 3 miesięcy

Raport naganny

Raport upominający









Zachowanie ucznia
Odmowa pracy
Nieprzygotowanie do lekcji
Odmowa wykonania polecenia wychowawcy
Wulgaryzmy
Zakłócenie porządku
Używanie wulgaryzmów
Brak reakcji na polecenia

















Wulgaryzmy wobec wychowawców
Brak reakcji na polecenia
Zakłócanie ładu i porządku
Odmowa pracy
Niekulturalne zachowanie
Słownictwo podkultury
Korzystanie z serwisów społecznościowych
Uderzenie wychowanka
Lekceważenie wychowawcy
Używanie wulgaryzmów
Brak reakcji na upominanie ze strony wychowawcy
Siłowe zabawy z innym wychowankiem
Słownictwo podkultury
Nieprzygotowanie do lekcji
Zakłócanie porządku na lekcji

 Upomnienie ustne
 Upomnienie
wobec
wychowanków
 Nagana
 Zawiadomienie
rodziców
(opiekunów) o
niewłaściwym
zachowaniu ucznia
 Zakaz rozmów
telefonicznych na
okres 1 miesiąca
 Pozbawienie
możliwości
uczestniczenia w
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imprezach na
okres do 3
miesięcy

Środki dyscyplinarne znajdujące się w regulaminie,
których nie zastosowano

 Cofnięcie zgody
na posiadanie
wartościowych
przedmiotów
 Ograniczenie lub
wstrzymanie
prawa do
spotykania się z
osobami z
zewnątrz zakładu
na okres do 3
miesięcy
 Zakaz wyjścia
poza teren zakładu
na okres do 1
miesiąca

WNIOSKI:
Na podstawie analizy dokumentów stwierdzono, ż:
1. Nauczyciele udzielali różnych środków dyscyplinarnych za te same
przewinienia:
Za odmowę pracy/odmowę wykonania polecenia, stosowano:
- obniżenie kieszonkowego o 50%
- zakaz korzystania z przepustek
-raport naganny
- upomnienie pisemne
Za używanie wulgaryzmów:
-obniżenie kieszonkowego o 50%
- zakaz korzystania z przepustek
-raport naganny
- upomnienie pisemne
Za zakłócanie porządku/zakłócanie ciszy nocnej:
- obniżenie kieszonkowego o 50%
-raport naganny
- upomnienie pisemne
2. Najczęściej używanymi przez nauczycieli środkami dyscyplinarnymi są
(kolejno):
-udzielenie raportu nagannego
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-udzielenie pisemnego upomnienia
- obniżenie kieszonkowego o 50%
- zakaz korzystania z przepustek i urlopów na okres do 3 miesięcy
3. Wychowankowie najczęściej byli karani za:
- odmowę pracy
- odmowę wykonania polecenia wychowawcy
- używanie wulgaryzmów wobec kolegów lub wychowawców
- niekulturalne zachowanie
-zakłócanie ładu i porządku
4. Części środków dyscyplinarnych zawartych w regulaminie zakładu nie
zastosowano, dlatego należy poddać analizie ich wykaz i wprowadzić
zmiany.
Tabela 2: Nagrody
Nagroda
Pochwała wobec
wychowanków
Zezwolenie na rozmowę
telefoniczną na koszt
zakładu
Przyznanie nagrody
pieniężnej lub rzeczowej

Podwyższenie
kieszonkowego

Skrócenie, zawieszenie lub
darowanie uprzednio
wymierzonej kary
Udzielenie przepustki
Zakup biletu do
domu/zakup biletu
miesięcznego
 List pochwalny do sadu
 Zgoda na udział w
imprezach, zajęciach,
szkoleniach poza
zakładem
 Zgoda na uczęszczanie
do szkoły poza

Zachowanie ucznia
 Aktywność na lekcjach
 Wykonanie planszy
 Utrzymywanie porządku w klasie



















Sumienne wykonywanie obowiązków ucznia
Aktywność w szkole
Wykonywanie prac remontowych
Wykonywanie ćwiczeń z języka polskiego
Sprzątanie w szkole
Praca w szkole
Sprzątanie siłowni
Wykonanie osłon w sali historycznej
Aktywność na lekcjach
Praca na warsztatach
Wykonanie gazetki
Przeproszenie pracownika
Zmiana postawy wychowanka
Napisanie referatu
Renowacja stołu
Montaż mebli
Sumienna praca na lekcjach
Praca w szkole
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zakładem
Zgoda na posiadanie
wartościowych
przedmiotów
Zgoda na wykonanie
przedmiotu lub usługi w
warsztatach szkolnych
na potrzeby
wychowanka
Zezwolenie na
dodatkowe odwiedziny
List pochwalny do
rodziców
Pochwała ustna

Nagrody znajdujące się w regulaminie, których nie
zastosowano

WNIOSKI:
Na podstawie analizy dokumentów stwierdzono, że:
1. Nauczyciele nagradzali różnie te same zachowanie:
Aktywność na lekcjach/w szkole nagradzano przyznając:
- Pochwałę wobec wychowanków
- nagrodę pieniężną lub rzeczową
- zakup biletu do domu/zakup biletu miesięcznego
- podwyższenie kieszonkowego
Za prace fizyczne/remontowe/sprzątanie, przyznawano nagrodę w postaci:
- przepustki
- skrócenie, zawieszenie lub darowanie uprzednio wymierzonej kary
- nagrody pieniężnej lub rzeczowej
- podwyższenia kieszonkowego
2. Najczęściej używanymi przez wychowawców i nauczycieli nagrodami są
(kolejno):
- podwyższenie kieszonkowego
- przyznanie nagrody pieniężnej lub rzeczowej
3. Wychowankowie najczęściej byli nagradzani za:
- prace porządkowe na terenie szkoły
- sumienną pracę w szkole (sfera dydaktyki)
4. Części nagród zawartych w regulaminie zakładu nie zastosowano,
dlatego należy poddać analizie ich wykaz i wprowadzić zmiany.
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Załącznik nr 6 – Materiały z analizy dokumentów do pytania kluczowego 7 i 8
Pytanie kluczowe 7: Jak wygląda obieg informacji o uczniach w ZP?
Pytanie kluczowe 8: Jaki jest zakres przedmiotowy informacji o uczniach?

Źródło

D
Z
I
E
N
N
I
K
I

Osoba
przekazująca
informację

Do kogo jest
przekazywana
informacja

Temat

Wywiadówki
Nauczyciel

Notatki

Inne

Wychowawca
grupy

Nauczyciel

Wychowawca
klasy

Wychowaw
cy klas

Opiekunowie
wychowanków z
internatu/rodzice/
opiekunowie
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Zachowanie ucznia oraz oceny na
półrocze

Za okres: wrzesień 2011-czerwiec 2012:
 Diagnoza wychowanków z
matematyki i języka polskiego
 Informacje o tym, jaki wychowanek
odszedł lub przyszedł do klasy
 Oceny z przedmiotów zawodowych
Za okres wrzesień 2012-czerwiec 2013:
 Informacje o tym, jaki wychowanek
odszedł lub przyszedł do klasy
 Oceny z przedmiotów zawodowych
 Notatki na temat odbytych
rozmów z pedagogiem szkolnym
Za okres: wrzesień 2013-luty 2014:
uwagi o uczniach
 Używa wulgaryzmów
 Przeszkadza w prowadzeniu
lekcji
 Nie wykonuje poleceń
 Wulgarne zachowanie
 Nieprzygotowanie do lekcji
 Brak stroju na wf
 Odmowa pracy na lekcji
 Poprawa w pracy na lekcjach
 Dobre wyniki w nauce
 Bardzo dobra praca na lekcji
 Informacje o zagrożeniu
semestralnym
 Informacje o zagrożeniu
semestralnym
 Informacje o ocenach
semestralnych /ocenach z
zachowania
 Korespondencja dotycząca

egzaminu gimnazjalnego

P
R
O
T
O
K
O
Ł
Y

Opieka nad
uczniem

Sytuacja
dydaktycznowychowawcz
a w szkole
Sytuacja
dydaktycznowychowawcz
aw
warsztatach
Diagnozy

E
D
Z
I Uwagi o
E uczniach
N
N
I
K
Oceny

D
Z
Uwagi
I
pozytywne
E
N
N

Nauczyciel
sprawujący
opiekę nad
danym
uczniem
Wychowaw
cy klas

Ogólne informacje dotyczące ucznia:
postępy w nauce i zachowaniu, problemy
Nauczyciele
Ogólne informacje dotyczące uczniów:
postępy w nauce i zachowaniu, problemy
Nauczyciele

Opiekunowie
obróbek

Nauczyciele

Wychowaw
cy klas

Nauczyciele

Nauczyciele
przedmiotów

Nauczyciele
przedmiotów

Nauczyciele
przedmiotów

Ogólne informacje dotyczące ucznia:
postępy w nauce i zachowaniu,
problemy.

 Ogólne informacje o uczniach
 Zalecenia do pracy z uczniem

Za okres wrzesień 2013-luty 2014
 Dobra praca na lekcji
Wychowawcy
 Ignorowanie poleceń
klas
 Słaba praca na lekcji
Rodzice/opiekuno
 Nieprzygotowany do lekcji
wie
 Rozmowy na lekcji
Uczeń
 Brak lektury
 Obraźliwe uwagi pod adresem
kolegi
Wychowawcy
 Informacje na temat ocen i
klas
zachowania
Rodzice/opiekuno
wie
Uczeń
Za okres wrzesień 2013-luty2014
 Dobra praca na lekcji
Wychowawcy
 Postępy w nauce
klas
 Poprawa oceny niedostatecznej
Wychowawcy z
 Z własnej inicjatywy wykonał pracę
internatu
na rzecz szkoły
 Uczestniczył w zajęciach
dodatkowych
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I
C
Z
K
I
U
C
Z
Uwagi
N
negatywne
I
A

Nauczyciele
przedmiotów

Wychowawcy
klas
Wychowawcy z
internatu










Inne

Wychowaw
cy klas

Wychowawcy z
internatu








Nie wykonuje poleceń
Przeszkadza na lekcji
Nie przestrzega regulaminu zakładu
Używa wulgaryzmów
Niekulturalne zachowanie wobec
nauczyciela
Odmawia wykonania polecenia
Nie odrabia prac domowych
Ściąga na kartkówce
Śpi na lekcji
Nieprzygotowany do zajęć
Chodzi we własnym ubraniu
Pogardliwie wypowiada się o
koledze
Niekulturalne zachowanie wobec
nauczyciela
Opóźnia przerwy śniadaniowe
Narusza przepisy bhp
Informacje o ocenach semestralnych
Informacje na temat materiału, jaki
uczeń ma zaliczyć
Informacje o zagrożeniu oceną
niedostateczną
Zawiadomienie o wywiadówce

WNIOSKI:
- Nauczyciele szkoły i warsztatów na bieżąco wymieniają się informacjami na
temat uczniów zarówno ze sobą jak i wychowawcami grup. Regularnie
przekazują też wiadomości na temat uczniów rodzicom w formie listów.
- Informacje o uczniach w formie ustnej są przekazywane na radach
pedagogicznych w ramach stałego punktu rady: sytuacja dydaktycznowychowawcza w szkole oraz na wywiadówkach.
- Na radach pedagogicznych wychowawcy klas przedstawiają diagnozę wstępną
i końcową poszczególnych wychowanków wraz z zaleceniami do stosowania
wobec ucznia.
- Dokumenty szkolne takie jak: dzienniki lekcyjne, dzienniczki uczniów, edziennik zawierają bieżące notatki dotyczące zarówno zachowania jak i ocen
uczniów.
- W dokumentach brak jest zapisów na temat wymiany informacji między
nauczycielami
a zespołem pedagogów. Należy zwrócić na to uwagę.
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Załącznik nr 7 – Materiały z analizy dokumentów do pytania kluczowego 12, 13 i 14
METODY I FORMY AKTYWIZACJI
Metoda i forma

Rok szkolny

Rok szkolny

I półrocze

aktywizacji

2011/2012

2012/2013

2013/2014

6 nauczycieli

3 nauczycieli

opiekowało się 8

opiekowało się 4

uczniami

uczniami

+

+

+

+

+

+

+

+

Opieka nad uczniem

Szkolenia techniczne
obsługi sprzętu
multimedialnego,
tablic interaktywnych

Wycieczki do
muzeum, wyjścia
związane z
zainteresowaniami: na
ryby, na mecze piłki
nożnej
Zajęcia kulturalne:

Dzień Nauczyciela,

Teatr Narwal

karaoke, haloween,

Koncert Hip-Hop
+

+

+

Mistrzostwa Polski
Turnieje sportowe:
piłki siatkowej,
nożnej, dni sportu,

w wyścigach na
ergometrze,
Mistrzostwa Polski
w biegach
przełajowych

Zajęcia religijne: Dni

+

+

+

skupienia,

Koncerty

Wigilie klasowe i

Wizyta misjonarza

przygotowanie do

ewangelizacyjne

grupowe

z Ugandy

sakramentów:
Komunii św.,
Bierzmowania,
spotkania grupy
modlitewnej
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Uwagi

Pomoc w bibliotece:

+

+

+

+

+

+

+

+

+

przy odrabianiu prac
internetowych, zajęcia
z głośnego czytania,

+
Prowadzenia teczki
gromadzącej prace
wychowanków ZP Pt.
„Twórczość nie jedno
ma imię”,
Wernisaż prac
plastycznych
wychowanków
Gazetki
okolicznościowe i
tematyczne

Konkursy:
ortograficzne,

Konkurs Olimpus,

plastyczne, wiedzy o

Pingwin

kulturze.

Kronika szkolna

+

+

+

+

+

+

Zajęcia dydaktycznowyrównawcze.

Rozmowy Skype z
osobami
anglojęzycznymi

Wnioski: W szkole stosowane są urozmaicone metody i formy aktywizacji,
które należy nadal kontynuować.
Opracował: Jolanta Chrzanowska, Agnieszka Góralczyk, Urszula Piłasiewicz, Adam
Anuszkiewicz
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Załącznik nr 8 – Analiza ankiet do pracowników pedagogicznych szkoły i warsztatów
szkolnych

Analiza ankiet do pracowników pedagogicznych
szkoły i warsztatów szkolnych

Pracuję w ZP w Białymstoku jako nauczyciel:

w arsztatów

Ilość
odpow iedzi:
szkoły

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pracuję w ZP w Białymstoku jako nauczyciel:

Ilość odpowiedzi:

szkoły

8

warsztatów

5
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Staż pracy w latach:
30
12
25
10
20
8
15
6

Ilość lat

10
4
5
2
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Czy w Państwa placówce opracowywane są diagnozy szkolne?

14
12
10
8
Ilość
odpow iedzi:

6
4
2
0
Tak

Nie

Nie w iem

Czy w Państwa placówce opracowywane są diagnozy szkolne?

Ilość odpowiedzi:

Tak

13

Nie

0

Nie wiem

0
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2. Kto w ZP w Białymstoku jest odpowiedzialny za ten proces?

14
12
10
8
Ilość odpow iedzi:

6
4
2
0
zespoły nauczycieli
pojedynczy nauczyciele
dyrekcja, kierow nictw o placów ki



Kto w ZP w Białymstoku jest odpowiedzialny za ten proces?

Ilość odpowiedzi:

pojedynczy nauczyciele

13

zespoły nauczycieli

0

dyrekcja, kierownictwo placówki

1

3. W jaki sposób diagnozy szkolne są prezentowane w ZP w Białymstoku?
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w inny sposób, jaki?

emnego, przekazyw anego do w iadomości nauczycieli, pracow ników pedagogicznych ZP
Ilość odpow iedzi:

w postaci prezentacji podczas Rad Szkolnych, Rad pedagogicznych

0

2

4

6

8

10 12 14

W jaki sposób diagnozy szkolne są prezentowane w ZP w
Białymstoku?

Ilość odpowiedzi:

w postaci prezentacji podczas Rad Szkolnych, Rad pedagogicznych

13

w postaci raportu pisemnego, przekazywanego do wiadomości nauczycieli,
pracowników pedagogicznych ZP

3

w inny sposób, jaki?

0

4. Jakich nagród najczęściej udziela Pani/Pan swoim wychowankom, za jakie
zachowanie?
/Prosimy ocenić poniższe rodzaje nagród wg skali, gdzie 0 – oznacza, iż dana nagroda nie jest przez Panią/Pana udzielana, 1
– nagroda udzielana jest od czasu do czasu, sporadycznie, 2 – nagroda jest stosowana najczęściej/

Częstotliwość udzielania nagród
1
0
2
Rodzaj nagrody

Podwyższenie oceny z
zachowania

Ustna pochwała:

11.
przekazywana
wychowankowi osobiście
12.
przekazywana na
forum grupy
wychowanków
13.
przekazywana
innym nauczycielom,
wychowawcom (podczas
rozmów, rad szkolnych,
pedagogicznych) itp.
Pisemna pochwała, dyplom

/brak,w ogóle/
ilość
odpowiedzi:

/sporadycz
nie/
ilość
odpowiedzi:

/najczęściej/
ilość
odpowiedzi:

2

1

3

ZA JAKIE ZACHOWANIE
UCZNIA?

0

1

2

0

0

11

0

1

8

Za dobrą naukę; za dobre
zachowanie; za pracę na lekcji, za
pomoc kolegom, za szczególne
starania, za udział w zajęciach
wyrównawczych, za prace
dodatkowe;
Za dobrą naukę, zachowanie,
postępy; zachowanie,wyiki w nauce;
właściwa postawa w trakcie zaję
właściwa postawa w trakcie zajęćć;
Za dobrą naukę, zachowanie,
postępy;
Za dobrą naukę, zachowanie,
postępy; odnośnie zachowania i
wyników w nauce;

0

2

8

2

5

3
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Za osiągnięcia za I, II półrocze;
konkursy;Za dobrą naukę,
zachowanie, postępy; nagrody w

Raport pochwalny,
nagrodowy itp.

0

8

5

Inne, jakie? …przepustki,
bilet do domu,do kina,list
do Sądu x 2

0

1

0

konkursach; uczesnictwo w
konkursach, wyniki w nauce
Za
naukę,
dodatkowe
prace;
dodatkowe prace porządkowe;Za
dobrą naukę, zachowanie, postępy;
nauka; sumienna praca, zaangażowanie; wykonywanie dodatkowych
ćwiczeń przedmiotowych, szczególne
zaangażowanie w naukę i dbałość o
swoje
zachowanie,
szczególna
dbałość o estetykę szkoły;
Za naukę, dodatkowe prace; za
całoksztształt;

6. Które z wymienionych nagród w Pani/Pana pracy sprawdzają się najlepiej
(są doceniane przez uczniów, motywują ich do większego wysiłku i starań itp.)?
/Prosimy ocenić poniższe rodzaje nagród pod względem ich skuteczności, gdzie: 0 – oznacza nieskuteczność nagrody,
1 – nagroda ma charakter ambiwalentny, jest skuteczna sporadycznie, 2 – nagroda jest skuteczna/

Skuteczność stosowanych nagród
0
/nieskuteczna/
ilość odpowiedzi:

1
/ambiwalentna/
ilość odpowiedzi:

2
/skuteczna/
ilość
odpowiedzi:

Podwyższenie oceny z zachowania

0

2

4

Ustna pochwała:

1

0

1

1

6

4

10.
przekazywana na forum grupy
wychowanków

0

4

7

11.
przekazywana innym nauczycielom,
wychowawcom (podczas rozmów, rad
szkolnych pedagogicznych) itd.

0

4

5

Pisemna pochwała, dyplom

1

2

7

Raport pochwalny, nagrodowy itd.

0

0

12

0

1

1

Rodzaj nagrody

9.

przekazywana osobiście wychowankowi

Inne, jakie? …………………………….…………
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NIE MAM
ZDANIA

6. Czy, według Pani/Pana wiedzy, nauczyciele ZP w Białymstoku sprawiedliwie
nagradzają wychowanków?

Nie w iem

Nie
Ilość odpow iedzi:

Tak

0

2

4

6

8

10

12

14

Czy, według Pani/Pana wiedzy, nauczyciele ZP w Białymstoku sprawiedliwie
nagradzają wychowanków?

Ilość
odpowiedzi:

Tak

12

Nie

0

Nie wiem

1

7. Czy zna Pani/Pan sytuację, kiedy stosowane w ZP nagrody były nieadekwatne do
sytuacji lub zachowania uczniów?
UWAGA: Prosimy o krótki i ogólny opis sytuacji.
Aby zachować poufność i anonimowość, prosimy nie podawać ani imion ani
…………………………………………………………………………………………………………………….
nazwisk opisywanych osób
odpowiedzi……………………………………………………………………………………………………………

Odpowiedzi: nie znam x 3; nie x 6; oceny z zachowania były zawyżanemino mimo, że wychowanek
przejawiał zachowanie destrukcyjne w okresie podlegającym ocenie x 1; brak odpowiedzi x 3;
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8. Jakie środki dyscyplinujące stosuje Pani/Pan najczęściej w swojej pracy pedagoga,
za jakie zachowanie ucznia?
/Prosimy ocenić każdy rodzaj środka dyscyplinującego wg podanej skali, gdzie: 0 – oznacza, że dany środek dyscyplinujący
nie jest przez Panią/Pana stosowany, 1 – stosowany jest od czasu do czasu, sporadycznie,
2 – środek jest stosowany najczęściej/

Częstotliwość stosowania środka
0
1
2

Rodzaj środka
dyscyplinującego

/brak, w
ogóle/
ilość
odpowiedzi:

/sporadycznie
/ilość
odpowiedzi:

/najczęściej/
ilość
odpowiedzi:

Obniżenie oceny z zachowania

2

1

5

Ustna nagana:

1

2

2

 przekazywana
wychowankowi osobiście:

1

1

10

 przekazywana na forum
grupy wychowanków

1

3

9

 przekazywana innym
nauczycielom,
wychowawcom (podczas
rozmów, rad szkolnych
pedagogicznych)

1

4

9

Pisemna nagana (wpis do
dziennika, dzienniczka ucznia
itp.)

2

3

5

Raport naganny

1

10

3

Skierowanie na Izbę
Przejściową

2

8

0

Inne, jakie? Upomnienie,
obniżenie kieszonkowego

0

1

0
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ZA JAKIE ZACHOWANIE
UCZNIA?
Naganne zachowanie oraz stosunek do
nauki; łamanie regulaminu szkolnego;
Naganne zachowanie oraz stosunek do
nauki; łamanie regulaminu szkolnego;
Naganne zachowanie ora łamanie
regulaminu szkolnego;z stosunek do
nauki; gorsze wyniki w nauce, złe
zachowanie; wulgaryzmy; łamanie
regulaminu szkolnego;
Naganne zachowanie oraz stosunek do
nauki; gorsze wyniki w nauce, złe
zachowanie;łamanieregulaminu
szkolnego;
Naganne zachowanie oraz stosunek do
nauki; gorsze wyniki w nauce, złe
zachowanie; łamanie regulaminu
szkolnego;
Naganne zachowanie oraz stosunek do
nauki; gorsze wyniki wnauce, złe
zachowanie; wulgaryzmy; łamanie
regulaminu szkolnego; przeszkadzanie w
prowadzeniu zajęć, nieprzygotowanie do
lekcji
Naganne zachowanie oraz stosunek do
nauki; gorsze wyniki w nauce, złe
zachowanie;naruszenie regulaminu ZP;
za brak poprawy podczas upomniń;
łamanie regulaminu szkolnego;
zaburzenie porządku, zagrożenie
bezpieczeństwa, wulgarność;
Zagrożenie bezpieczeństwa, tendencyjne
drugie życie; agresja, przemoc, odmowa
pracy; rażące naruszenie regulaminu;
łamanie regulaminu szkolnego;

9. Które z wymienionych środków dyscyplinujących, według Pani/Pana, są najbardziej
skuteczne (najsilniej na uczniów oddziałują, motywując ich do większego wysiłku
i starań itp.)?
/Prosimy ocenić każdy rodzaj środka dyscyplinującego pod względem skuteczności , gdzie: 0 – oznacza, że dany środek
dyscyplinujący nie jest skuteczny, 1 – środek ma ambiwalentny charakter, jest skuteczny sporadycznie,
2 – środek jest skuteczny/

Skuteczność środka
Rodzaj środka dyscyplinującego

0
/nieskuteczny/
ilość
odpowiedzi:

1
/ambiwalentny/
ilość
odpowiedzi:

2
/skuteczny/
ilość
odpowiedz:

NIE MAM
ZDANIA

2

5

0

2

0
0
1

2
2
6

7
1
3

2
1
1

3

4

4

1

0

5

6

1

4

2

4

1

0
0
0
0

3
0
3
0

8
13
9
10

1
1
1
1

0

1

0

1

Obniżenie oceny z przedmiotu
Obniżenie oceny z zachowania
Ustna nagana:
 przekazywana wychowankowi osobiście
 przekazywana na forum grupy
wychowanków
 przekazywana innym nauczycielom,
wychowawcom (podczas rozmów, rad
szkolnych pedagogicznych)
Pisemna nagana (wpis do dziennika, dzienniczka
ucznia itp.)
Raport naganny
Zakaz przepustek
Obniżenie kieszonkowego
Skierowanie na Izbę Przejściową
Inne, jakie?
Upomninie;

10. Czy, według Pani/Pana wiedzy, nauczyciele ZP w Białymstoku sprawiedliwie stosują
środki dyscyplinujące wobec wychowanków?

Nie w iem

Nie
Ilość odpow iedzi:
Tak

0

2

4

6

8

10

12

14

Czy, według Pani/Pana wiedzy, nauczyciele ZP w Białymstoku sprawiedliwie
stosują środki dyscyplinujące wobec wychowanków?

Ilość
odpowiedzi:

Tak

12

Nie

0

Nie wiem

1
48

11. Czy zna Pani/Pan sytuację, kiedy stosowane w ZP środki były nieadekwatne do
sytuacji lub zachowania uczniów?
UWAGA: Prosimy o krótki i ogólny opis sytuacji.
Aby zachować poufność i anonimowość, prosimy nie podawać ani imion ani
…………………………………………………………………………………………………………………….
nazwisk opisywanych osób
nie znam x 3; nie pamiętam takij sytuacji; nie x 8;
Czy zna Pani/Pan sytuację, kiedy stosowane w ZP środki były Odpowiedzi
nieadekwatne do sytuacji lub zachowania uczniów?
nie znam

3

nie pamiętam takij sytuacji

1

nie

8

Nie w iem

Nie
Ilość odpow iedzi:

est zaw arty? WSO; PSO x 2 ; Statuty; System oceniania zachow ania, regulamin ZP;

0 2

4

6

8 10 12 14

12. Czy w ZP w Białymstoku istnieje system standaryzujący sposób OCENIANIA
uczniów?

Czy w ZP w Białymstoku istnieje system standaryzujący sposób
OCENIANIA uczniów?

Ilość
odpowiedzi:

Tak, w jakich dokumentach jest zawarty? WSO; PSO x 2 ; Statuty; System oceniania
zachowania, regulamin ZP; regulamin, warsztatowy system oceniania; regulamin
warsztatów, szoły; regulamin warsztatów, szkolny system oceniania;(PSO, WSO) x 2;
WSO, PSO, statuty;

13

Nie

0

Nie wiem

0
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13. Czy w ZP w Białymstoku istnieje system ujednolicający sposób AKTYWIZACJI
uczniów?

Nie w iem

Nie
Ilość odpow iedzi:

Tak

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Czy w ZP w Białymstoku istnieje system ujednolicający sposób
AKTYWIZACJI uczniów?

Ilość
odpowiedzi:

Tak

9

Nie

4

Nie wiem

0

14 a. Czy system ten jest adekwatny?

Nie

Ilość odpow iedzi:
Tak

0

1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

Ilość
odpowiedzi:

Czy system ten jest adekwatny?
Tak

9

Nie

0

14 b. Czy system ten jest skuteczny?

Nie

Ilość odpow iedzi:
Tak

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ilość
odpowiedzi:

Czy system ten jest skuteczny?
Tak

9

Nie

0

14. Jakie inne formy aktywizacji uczniów stosuje Pani/Pan w swojej pracy? Czy są one
skuteczne?
/Prosimy wymienić stosowane przez Panią/Pana rodzaje aktywizacji uczniów, a także sfery ich oddziaływania oraz
ocenić ich skuteczność wg skali, gdzie: 0 – oznacza nieskuteczność formy,1 – skuteczność ambiwalentną, zależną od
okoliczności, 2 – skuteczność danej formy aktywizacji/

Skuteczność
formy

Sfery oddziaływania

Forma aktywizacji

Edukacja
nieformalna

Edukacja
formalna

(rozwój
predyspozycji
itp.)

(rozwój wiedzy
itp.)

ilość
odpowiedzi:

Rozmowa indywidualna

ilość
odpowiedzi:

Osobista
(rozwój
obyczajowy,
postaw itp.)

ilość
odpowiedzi:

Duchowa
(rozwój
moralny)

ilość
odpowiedzi:

0

1

2

4

2

9

2

0

7

3

5

4

1

0

0

3

3

4

1

3

2

0

1

4

Propozycja udziału w konkursie,
zawodach
Wycieczka
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Zajęcia dodatkowe, koła
zainteresowań

3

3

2

2

0

2

2

Spotkanie z „autorytetem”

0

1

4

0

1

2

0

Pogadanka w grupie

3

2

3

2

0

5

3

Inna, jaka?
…………….……………………………
…..

15. Czy w ZP w Białymstoku funkcjonuje obieg informacji o uczniach?

Nie w iem

Nie

Ilość odpow iedzi:

nik szkolny, dziennczki uczniów , IPR-y x 3;protokoły , akta osobow e , arkusze ocen ,

0

2

4

6

8 10 12 14

Czy w ZP w Białymstoku funkcjonuje obieg informacji o uczniach?

Ilość
odpowiedzi:

Tak, w jakich dokumentach jest zawarty? E – dziennik, dziennik szkolny, dziennczki uczniów,
IPR-y)x 3;protokoły , akta osobowe , arkusze ocen , akta uczniów, IPR-y; (akta osobowe
wychowanków, IPR-y) x 2 ;(protokoły RP) x 3 ; IPR-y, dzienniki szkół, akta osobowe ; akta
uczniów, księgi protokołów, ewidencja wychowanków;

13

Nie

0

Nie wiem

0

52

16 a. Jakie komórki organizacyjne ZP w Białymstoku są objęte tym systemem?
……jakie systemy?; zespół diagnostyczny, służba zdrowia, administracja; (szkoła, warsztaty, wiele zchowań
wychowanków szczególnie w internacie jest owiana tajemnicą i nie zawsze pracwnicy pedagogiczni są
informowani o incydentach z udziałem wychowanków); (szkoła, warsztaty)x 2 ; (internat, szkoła, warsztaty) x
15 ; wszystkie;

16 b. Jakich sfer funkcjonowania uczniów dotyczy obieg informacji w ZP
w Białymstoku oraz w jakim trybie są one przekazywane?
Tryb obiegu informacji o wychowankach
Sfera
funkcjonowania
wychowanka

Nieformalna
rozmowa
z innym
nauczycielem,
wychowawcą
ilość
odpowiedzi:

Ustne
raportowanie
podczas rad
pedagogicznyc
h itp.
ilość
odpowiedzi:

Pisemne
sprawozdanie,
raport itp.
ilość
odpowiedzi:

Notatka
w dokumentach
(wpis do
dzienniczka ucznia,
adnotacja
w dzienniku)
ilość odpowiedzi:

5

11

2

1

10

14

3

8

10

15

2

8

7

14

1

2

7

14

2

1

9

14

1

9

Biografia ucznia
Postępy/zaniedbania
w nauce
Postępy/zaniedbania
w zachowaniu
Rozwój osobisty
Sytuacja rodzinna
ucznia
Zaangażowanie/bier
ność ucznia

5
Zastosowane

(ewidencja

nagrody/środki

9

11

7

dyscyplinujące

wychowanków w
sieci odpowiedź x
1)

Uwagi do ankiety:
(brak uwag) x 2; (brak ) x 2; nie rorumiem pytania 16a, ?

53

Załącznik nr 9 – Analiza ankiet do wychowanków ZP w Białymstoku

ANKIETA DLA WYCHOWANKÓW ZP w Białymstoku
Drodzy Uczniowie,
Zapraszamy Was do wzięcia udziału w badaniu. Badanie dotyczy diagnoz szkolnych wychowanków,
stosowanych w Zakładzie nagród, środków dyscyplinujących oraz innych form oddziaływania na uczniów.
Zależy nam na Twoim zdaniu – wtedy będziemy mogli ulepszyć naszą współpracę. Badanie jest całkowicie
anonimowe, co oznacza, że na żadnym etapie nie podajesz swoich danych ;badanie jest także całkowicie
poufne, co oznacza, że przekazane przez Ciebie opinie nie zostaną ujawnione, a także nie zostaną związane z
Tobą. Prosimy o szczere udzielanie odpowiedzi, zaznaczając krzyżykiem lub otaczając kółkiem odpowiednie
stanowisko, zgodne z Twoją opinią, lub udzielanie dłuższych wypowiedzi w pytaniach otwartych.

Serdecznie dziękujemy!
METRYCZKA:
M1. Ile masz lat? ……………. M2. Jak długo przebywasz w ZP w Białymstoku? …..…….
m-cy. M3. Który jest to Twój zakład? ………….…….
Wiek (lata)
16
17

Liczba wychowanków
3
3

18
19

11
4

20

1

Okres pobytu w ZP
(miesiące)
1
2
3
6
8
9
11
12
16
17
18
19
20
30
36
48

Liczba wychowanków
3
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
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Który z kolei zakład
1
2
3
5
6

Liczba wychowanków
14
6
1
1
1

1. Czy słyszałeś, aby w ZP opracowywane były diagnozy szkolne dotyczące uczniów?


Tak



Nie /przejdź do pyt. 4/



Nie wiem /przejdź do pyt. 4/

12 odp.
4 odp.
7odp.

2. W jaki sposób diagnozy szkolne są Wam – wychowankom prezentowane? Jak się o
nich dowiadujesz?


diagnozy są nam przekazywane ustnie, przez nauczycieli, wychowawców, dyrekcję, kierownictwo
zakładu /podkreśl odpowiednie osoby/ 7 odp.



diagnozy
9 odp.



w inny sposób, jaki? .....………….……………………………..……………………………………
0 odp.

są

nam

przekazywane

w

postaci

pisemnego

dokumentu,

raportu,

notatki

7 osób nie ustosunkowało się do tego pytania

3. Jakie nagrody są najczęściej udzielane przez nauczycieli ZP w Białymstoku i za
jakie zachowanie?
Użyj skali gdzie:
0 – oznacza, iż dana nagroda nie jest przez nauczycieli udzielana,
1 – nagroda udzielana jest od czasu do czasu, sporadycznie,
2 – nagroda jest stosowana najczęściej

Postaw -

X

NAUCZYCIELE WARSZTATÓW
0

RODZAJ NAGRODY
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lepsza ocena z przedmiotu
Lepsza ocena z zachowania
Ustna pochwała:
 przekazywana Ci osobiście
 przekazywana na forum grupy wychowanków
 przekazywana innym nauczycielom,
wychowawcom (podczas rozmów, rad szkolnych,
pedagogicznych itp.)
Pisemna pochwała, dyplom
Raport pochwalny, nagrodowy itp.
Inne, jakie? …………………………..………….…
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/brak,
w ogóle/

1

2

/czasami/

/najczęściej/

5
1
2
5
6

10
11
9
8
10

5
9
8
6
1

3

12

3

8
5
0

10
8
0

1
5
0

Użyj skali gdzie:
0 – oznacza, iż dana nagroda nie jest przez nauczycieli udzielana,
1 – nagroda udzielana jest od czasu do czasu, sporadycznie,
2 – nagroda jest stosowana najczęściej. Wpisz za jakie zachowanie ucznia

Postaw -

X

NAUCZYCIELE SZKOŁY
0

RODZAJ NAGRODY
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

/brak,
w ogóle/

1

2

/czasami/

/najczęściej/

7
5
5
8
9

7
7
7
6
8

4
6
7
3
0

5

8

2

8
5
0

7
8
0

3
6
0

Lepsza ocena z przedmiotu
Lepsza ocena z zachowania
Ustna pochwała:
 przekazywana Ci osobiście
 przekazywana na forum grupy wychowanków
 przekazywana innym nauczycielom,
wychowawcom (podczas rozmów, rad szkolnych,
pedagogicznych itp.)
Pisemna pochwała, dyplom
Raport pochwalny, nagrodowy itp.
Inne, jakie? …………………………..………….…

4. Czy któregoś z nauczycieli chciałbyś pod tym względem wyróżnić?
Wszystkich mistrzów, nauczycieli szkoły x1 odp.
Matematyk x2 odp.
Pani Ula x1 odp.
Nie x6 odp.
13-stu wychowanków nie ustosunkowało się do pytania.

5. Które z nagród, wg Ciebie: są dla Ciebie najważniejsze, motywują Cię do większego
wysiłku i starań itp.?
Użyj skali gdzie:
0 – oznacza nieskuteczność nagrody,
1 – nagroda jest skuteczna czasami,
2
–
Postaw -

nagroda

jest

skuteczna/

X
NAUCZYCIELE WARSZTATÓW
Skuteczność stosowanych nagród

RODZAJ NAGRODY

0
/nieskuteczna/

1
/skuteczna
czasami/

2
/skuteczna/

Lepsza ocena z przedmiotu

8

5

6

Lepsza ocena z zachowania

7

5

7

Ustna pochwała przekazywana Ci osobiście

7

8

4
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Nie mam
zdania
3
3
3

Ustna pochwała przekazywana na forum grupy
wychowanków

9

7

2

3

Ustna pochwała przekazywana innym nauczycielom,
wychowawcom (podczas rozmów, rad szkolnych
pedagogicznych itp.)

6

7

5

3

Pisemna pochwała, dyplom

7

7

4

Raport pochwalny, nagrodowy itp.

3

6

12

0

0

2

Inne, jakie? Przepustka do domu x2 odp.

Postaw -

3

2
2

X
NAUCZYCIELE SZKOŁY
Skuteczność stosowanych nagród

RODZAJ NAGRODY

0
/nieskuteczna/

1
/skuteczna
czasami/

2
/skuteczna/

Lepsza ocena z przedmiotu

8

4

5

Lepsza ocena z zachowania

8

3

6

Ustna pochwała przekazywana Ci osobiście

7

7

3

Ustna pochwała przekazywana na forum grupy
wychowanków

7

8

2

Ustna pochwała przekazywana innym nauczycielom,
wychowawcom (podczas rozmów, rad szkolnych
pedagogicznych itp.)

6

7

4

Pisemna pochwała, dyplom

7

6

4

Raport pochwalny, nagrodowy itp.

5

3

11

0

1

1

Nie mam
zdania
5
5
5
5

5

5
4

Inne, jakie? Przepustka do domu x2 odp.

3

6. Czy, według Ciebie, nauczyciele ZP w Białymstoku sprawiedliwie nagradzają
wychowanków?


Tak

9 odp.



Nie

4odp.



Nie wiem 1 odp.

Brak odpowiedzi x9
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7. Jakie środki dyscyplinujące nauczyciele ZP w Białymstoku stosują wobec
wychowanków i za jakie zachowania?
/Oceń każdy rodzaj środka dyscyplinującego – oddzielnie dla nauczycieli szkoły i warsztatów – wg podanej skali, gdzie: 0 –
oznacza, że dany środek dyscyplinujący nie jest stosowany, 1 – stosowany jest od czasu do czasu, czasami, 2 – środek jest
stosowany najczęściej. Wpisz za jakie zachowanie ucznia/
Postaw -

X

NAUCZYCIELE WARSZTATÓW
RODZAJ ŚRODKA
DYSCYPLINUJĄCEGO

Jak często środek jest
stosowany?
0
/brak,
w
ogóle/

1
/czasami/

2
/najczęściej/

Obniżenie oceny z przedmiotu

7

11

3

Obniżenie oceny z zachowania

3

8

10

4

11

6

6

9

6

6

11

4

3

9

9

3

7

13

3

7

13

0

5

0

Ustna nagana przekazywana Ci
osobiście
Ustna nagana przekazywana na
forum grupy wychowanków
Ustna nagana przekazywana
innym nauczycielom,
wychowawcom (podczas
rozmów, rad szkolnych,
pedagogicznych itp.)
Pisemna nagana (wpis do
dziennika, dzienniczka ucznia
itp.)
Raport naganny
Skierowanie na Izbę
Przejściową itp.

Za jakie zachowanie?

Naganne x3
Naganne x3
pyskówki
Naganne x4
Naganne x3

Naganne x3

Naganne x3
Naganne x3
Za odmowę pracy
Naganne x3

Inne, jakie?
Raport do sądu x1
Zakaz przepustek x1

NAUCZYCIELE SZKOŁY
RODZAJ ŚRODKA
DYSCYPLINUJĄCEGO

Jak często środek jest
stosowany?
0
/brak,
w
ogóle/

1
/czasami/

2
/najczęściej/
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Za jakie zachowanie?

Obniżenie oceny z przedmiotu

4

10

6

Obniżenie oceny z zachowania

3

6

11

osobiście

3

9

8

Ustna nagana przekazywana na
forum grupy wychowanków

5

10

4

Ustna nagana przekazywana
innym nauczycielom,
wychowawcom (podczas
rozmów, rad szkolnych,
pedagogicznych itp.)

4

7

8

Pisemna nagana (wpis do
dziennika, dzienniczka ucznia
itp.)

3

6

11

Naganne x2

Raport naganny

4

4

14

Naganne x2
Za przeklinanie
za darmo

4

5

13

0

4

3

Naganne x2

Naganne x3

Ustna nagana przekazywana Ci

Naganne x2

Naganne x2

Skierowanie na Izbę
Przejściową itp.
Inne, jakie? Zakaz przepustek x
1
Informacja do sądu x 1

8. Czy, według Ciebie, nauczyciele ZP w Białymstoku sprawiedliwie stosują środki
dyscyplinujące wobec wychowanków?


Tak

3 odp.



Nie

16 odp.



Nie wiem

3 odp.
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9. Czy znasz sytuację, kiedy stosowane w ZAKŁADZIE środki dyscyplinujące były
niesprawiedliwe do sytuacji lub zachowania uczniów?
UWAGA: Sytuację opisz krótko i, w miarę możliwości, ogólnie.
Aby zachować poufność i anonimowość, nie podawaj ani imion ani nazwisk
opisywanych osób
Opisy sytuacji:

1.,,Wsadzenie wychowanka na izbę przejściową ,a to nie była jego wina i wychowawca sprowokował
wychowanka do agresywnego zachowania.’’
2.,,Wychowawczyni była odwrócona przodem do tablicy nie widziała kto rzucił samolotem w jej stronę ,a ci co
siedzieli z tyłu dostali raporty naganne bo nie wiedziała kto rzucił mimo że się ta osoba przyznała później to i tak
wygadała .’’
3.,,Wychowanek był karany za to że wyrażał swoje zdanie .”
4.,,Powiedziałem nauczycielowi że mam „WIELKIE W” ,a w raporcie pisało że powiedziałem „
MAM WYJEBANE ” i że ,, trzeba ich stawiać pod murem i strzelać „
5.,, Co dzień tak jest .Jedni są traktowani lepiej drudzy gorzej . Nauczyciele mówią że to oni ustalają regulamin i
oni decydują kiedy go łamiemy .Nikt nie jest równo traktowany .I nauczyciele ze szkoły czują się ponad prawem
.”
6.,,Wychowanek został osadzony za coś co zrobił inny .Mimo iż wychowanek który to zrobił przyznał się to i tak
nie uwierzono mu , a drugi trafił na izbę przejściową .”
7.,,Wychowawczyni była odwrócona w stronę tablicy , nie widziała kto rzucił samolot , a powypisywała raporty
każdemu , umyślałem jej się nie usprawiedliwiać .”
8.,,Chciałbym przedstawić sytuację wychowanków którzy jedli śniadanie , a wychowawcy kazali nam opuścić
stołówkę bo oni już zjedli . A gdy oni jedzą to musimy czekać mimo wszystko . A że oni zjedli kazali nam wstać z
15 osób wstało i podeszła pani wychowawczyni i się pyta –wstajesz ?odpowiadam ,,nie” . Odpowiada naganna
za odmówienie polecenia .”
9.,,Sytuacja wydarzyła się na stołówce . Kiedy wychowawcy zjedli już swój posiłek , a my jeszcze nie
skończyliśmy wychowawcy powiedzieli że już jest koniec przerwy i mamy skończyć . Wtedy my zauważyliśmy że
inni jeszcze jedzą czekamy aż wszyscy zjedzą żeby odejść od stołu , gdy już wszyscy zjedli wstaliśmy i poszliśmy
do szkoły i mieliśmy 5 minut do końca przerwy. Dostaliśmy naganne i inne środki dyscyplinarne przez tę sytuację
.”
10.,,Tak gdy nauczyciel wpisał uwagę do dzienniczka za to ,że chłopak na lekcji powiedział , że nie umie czegoś
sam zrobić .”
11.,,Za wyrażanie swojej opinii .Za mówienie prawdy. Nie dawanie sobie ubliżać .”
12.,,Jeżeli przeklinasz idziesz na przejściówkę .”
13.,,Nie znam takich sytuacji.”
14.,,Nie pamiętam .”
15.,,Nic wam nie napiszę .”
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16.,,Nie przypominam sobie .”
17.,,Nie mam zdania.”
18.,,Tak.”
Pięciu wychowanków nie dokonało wpisu do punktu 9

10. Jak nauczyciele zachęcają Cię do pracy? Czy to co robią według Ciebie jest
skuteczne?
/Oceń stosowane przez nauczycieli ZP w Białymstoku rodzaje aktywizacji uczniów – oddzielnie przez nauczycieli szkoły
i warsztatów – oraz oceń ich skuteczność wg skali, gdzie: 0 – oznacza, że dana forma oddziaływania jest nieskuteczna,
1 – dana forma jest skuteczna tylko czasami, 2 – dana forma oddziaływania jest skuteczna/
Postaw -

X

NAUCZYCIELE WARSZTATÓW
FORMA ODDZIAŁYWANIA NA UCZNIÓW
Rozmowa indywidualna

Skuteczność oddziaływania
0
1
2
/nieskuteczne/ /skuteczne czasami/ /skuteczne/
6
12
4

Propozycja udziału w konkursie, zawodach

10

3

6

Wycieczka

10

3

6

Zajęcia dodatkowe

9

7

3

Spotkanie z „autorytetem”

12

6

2

Pogadanka w grupie

12

6

3

3

1

1

Inna, jaka?
Podwyżka kieszonkowego x1

NAUCZYCIELE SZKOŁY
FORMA ODDZIAŁYWANIA NA UCZNIÓW

Skuteczność oddziaływania
0
1
2
/nieskuteczne/ /skuteczne czasami/ /skuteczne/

Rozmowa indywidualna

12

7

3

Propozycja udziału w konkursie, zawodach

12

4

3

Wycieczka

10

3

6

Zajęcia dodatkowe

12

5

2

Spotkanie z „autorytetem”

14

5

0

Pogadanka w grupie

14

4

2

Inna, jaka? …………….……………………………..

3

0

0

UWAGI do ankiety:

„Za długa” x1 wpis.
.Dziękujemy za
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poświęcony czas.

Załącznik nr 10 – Wyniki ankiety do wychowanków ZP w Białymstoku

Wyniki ANKIETY DLA WYCHOWANKÓW ZP w Białymstoku
M1. Ile masz lat?

M2. Jak długo przebywasz w ZP w Białymstoku?
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M3. Który jest to Twój zakład?

1. Czy słyszałeś, aby w ZP opracowywane były diagnozy szkolne dotyczące uczniów?

63

2. W jaki sposób diagnozy szkolne są Wam – wychowankom prezentowane? Jak się o nich
dowiadujesz?
-

Diagnozy są nam przekazywane ustnie, przez nauczycieli, wychowawców, dyrekcję, kierownictwo zakładu

- Diagnozy są nam przekazywane w postaci pisemnego dokumentu, raportu, notatki
- inny sposób, jaki?

3. Jakie nagrody są najczęściej udzielane przez nauczycieli ZP w Białymstoku i
za jakie zachowanie?
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7 osób
9 osób
0 osób
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4. Czy któregoś z nauczycieli chciałbyś pod tym względem wyróżnić?

66

5. Które z nagród, wg Ciebie: są dla Ciebie najważniejsze, motywują Cię do większego wysiłku i
starań itp.?

67

68

6. Czy, według Ciebie, nauczyciele ZP w Białymstoku sprawiedliwie nagradzają wychowanków?

69

7. Jakie środki dyscyplinujące nauczyciele ZP w Białymstoku stosują wobec wychowanków i
za jakie zachowania?

70
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8.Czy, według Ciebie, nauczyciele ZP w Białymstoku sprawiedliwie stosują środki
dyscyplinujące wobec wychowanków?
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9. Czy znasz sytuację, kiedy stosowane w ZAKŁADZIE środki dyscyplinujące były
niesprawiedliwe do sytuacji lub zachowania uczniów?
Opisy sytuacji:
1.,Wsadzenie wychowanka na izbę przejściową, a to nie była jego wina i wychowawca sprowokował
wychowanka do agresywnego zachowania.’’
2.,Wychowawczyni była odwrócona przodem do tablicy nie widziała, kto rzucił samolotem w jej stronę, a ci, co
siedzieli z tyłu dostali raporty naganne, bo nie wiedziała, kto rzucił, mimo że się ta osoba przyznała później to i
tak wygadała.’’
3.,Wychowanek był karany za to, że wyrażał swoje zdanie.”
4.,Powiedziałem nauczycielowi, że mam „WIELKIE W”, a w raporcie pisało, że powiedziałem „
MAM WYJEBANE ” i że, trzeba ich stawiać pod murem i strzelać „
5., Co dzień tak jest? Jedni są traktowani lepiej drudzy gorzej. Nauczyciele mówią, że to oni ustalają regulamin i
oni decydują, kiedy go łamiemy. Nikt nie jest równo traktowany. I nauczyciele ze szkoły czują się ponad
prawem.”
6.,Wychowanek został osadzony za coś, co zrobił inny. Mimo iż wychowanek, który to zrobił przyznał się to i
tak nie uwierzono mu, a drugi trafił na izbę przejściową.”
7.,Wychowawczyni była odwrócona w stronę tablicy, nie widziała, kto rzucił samolot, a powypisywała raporty
każdemu, umyślałem jej się nie usprawiedliwiać.”
8.,Chciałbym przedstawić sytuację wychowanków, którzy jedli śniadanie, a wychowawcy kazali nam opuścić
stołówkę, bo oni już zjedli. A gdy oni jedzą to musimy czekać mimo wszystko. A że oni zjedli kazali nam wstać
z 15 osób wstało i podeszła pani wychowawczyni i się pyta –wstajesz? Odpowiadam, nie”. Odpowiada naganna
za odmówienie polecenia.”
9.,Sytuacja wydarzyła się na stołówce. Kiedy wychowawcy zjedli już swój posiłek, a my jeszcze nie
skończyliśmy wychowawcy powiedzieli, że już jest koniec przerwy i mamy skończyć? Wtedy my
zauważyliśmy, że inni jeszcze jedzą czekamy aż wszyscy zjedzą żeby odejść od stołu, gdy już wszyscy zjedli
wstaliśmy i poszliśmy do szkoły i mieliśmy 5 minut do końca przerwy. Dostaliśmy naganne i inne środki
dyscyplinarne przez tę sytuację.”
10.,Tak, gdy nauczyciel wpisał uwagę do dzienniczka za to, że chłopak na lekcji powiedział, że nie umie czegoś
sam zrobić.”
11.,Za wyrażanie swojej opinii.Za mówienie prawdy. Nie dawanie sobie ubliżać.”
12.,Jeżeli przeklinasz idziesz na przejściówkę.”
13.,Nie znam takich sytuacji.”
14.,Nie pamiętam.”
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15.,Nic wam nie napiszę.”
16.,Nie przypominam sobie.”
17.,Nie mam zdania.”
18.,Tak.”
Pięciu wychowanków nie dokonało wpisu do punktu 9.

10. Jak nauczyciele zachęcają Cię do pracy? Czy to, co robią według Ciebie jest skuteczne?

74

75

