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I. Wprowadzenie 

 
Na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 15 września 2016 roku dyrektor szkół 

przedstawił plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 zawierający 
rekomendacje z poprzedniej ewaluacji i powołał szkolny zespół ewaluacyjny, którego 
przewodniczącym został Sławomir Gliński.  

 
 
 
Harmonogram badania 

 

Lp. 
Źródło 

informacji 
Metody 

badawcze 
Próba 

badawcza 
Terminy 
realizacji 

Odpowiedzialni 

1. nauczyciele ankieta 14 co stanowi 
100% 

luty 2017 

 

 

Leszek Muszyński 
Paweł Świderski 

2. uczniowie ankieta 19 co stanowi 
100% 

Krzysztof Falkowski 
Adam Stankiewicz 
Adam Anuszkiewicz 

3. dokumenty analiza 
dokumentów 

dokumenty z 
ostatnich 2 lat  

Piotr Gołub  
Agnieszka Góralczyk  
Łukasz Kowalski 
Urszula B. Piłasiewicz 
Adam Anuszkiewicz 
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II. Wyniki  

 
 

Pytanie kluczowe 1. W jaki sposób szkoła i warsztaty szkolne diagnozują 
zachowania uczniów? 

 
Kryterium ewaluacji: 
Szkoła rozpoznaje zachowania uczniów zgodnie z wewnętrzną procedurą 
 
 

1. Nauczyciele na bieżąco obserwują, analizują i omawiają zachowania uczniów. 

2. Nauczyciele weryfikują swoje obserwacje i spostrzeżenia dotyczące zachowań 
uczniów przez wymianę informacji. 

3. Nauczyciele koncentrują się na diagnozie szkolnej nowych uczniów, ale pomijają 
korektę diagnoz uczniów dłużej uczęszczających do szkoły. 

 
Pytanie kluczowe 2.  W jakim zakresie analizuje się skuteczność 
podejmowanych działań wychowawczych? 
 

 
Kryterium ewaluacji: 
Zakres analizy skuteczności oddziaływań wychowawczych ma charakter 
całościowy 
 

1. Skuteczność oddziaływań wychowawczych jest analizowana na bieżąco.  

2. Dyrektor zakładu i dyrektor szkół sprawują wynikający z ich obowiązków nadzór 
pedagogiczny nad pracą wychowawczą nauczycieli szkoły i warsztatów. 

3. Między nauczycielami szkoły i warsztatów następuje wymiana informacji 
dotyczących skuteczności podejmowanych oddziaływań wychowawczych.  

4. Wychowawcy klas nie przedstawiają korekt diagnoz szkolnych, omawiają skutki 
podejmowanych działań wychowawczych oraz realizację zaleceń do pracy z uczniami 
podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkoły i Warsztatów. 

5. Podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkoły i Warsztatów omawiane są działania 
związane ze Szkolnym Systemem Oceniania. 
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Pytanie kluczowe 3.  
Na ile stworzone w warsztatach i szkole warunki powodują brak zaufania 
uczniów do nauczycieli? 
Kryteria ewaluacji: 
W szkole i warsztatach szkolnych podejmuje się wszelkie działania 
wzmacniające poczucie zaufania uczniów do nauczycieli 
 
 Nauczyciele wzmacniają poczucie zaufania uczniów. Wychowankowie byli zabierani 
do: muzeów, kina na filmy edukacyjne, spotkania modlitewne. Również na lodowisko, mecze 
piłki siatkowej i nożnej oraz wyjeżdżali poza Białystok. 
Ilość wyjść w roku szkolnym 2016/2017 jest dużo mniejsza ze względu na niewielką ilość 
wychowanków, mających uprawnienia do otrzymania przepustek. 
 
 

 
Pytanie kluczowe 4.  
W jakim stopniu uczniowie znają i przestrzegają zasady właściwego 
zachowania w szkole i warsztatach szkolnych? 
Kryterium ewaluacji: 
Wszyscy uczniowie znają, akceptują i przestrzegają zasady właściwego 
zachowania w szkole 
  

 
: uczniowie znają zasady właściwego zachowania w szkole i warsztatach. Za prawidłowe 
postawy są nagradzani, a za negatywne zachowania otrzymują odpowiednie środki 
dyscyplinarne. Ilość  nagród jest większa od środków dyscyplinarnych. Im bliżej końca roku 
szkolnego, tym ich ilość jest mniejsza, a rośnie liczba nagród. 
 
 
 
Pytanie kluczowe 5.  
Jakie są efekty podejmowanych przez szkołę i warsztaty szkolne działań 
wzmacniających właściwe zachowania uczniów? 
Kryterium ewaluacji: 
Podejmowane działania przez szkołę przyczyniają się do właściwych 
zachowań uczniów 
 
Nauczyciele korygują negatywne postawy (środki dyscyplinarne) i wskazują te właściwe. 
Ilość nagród jest prawie 4 razy większa od kar. W związku z tym jak widać działania są 
korekcyjne i wzmacniająco wpływają na właściwe zachowania  uczniów. 
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Pytanie kluczowe 6.  
Jakie działania podejmuje szkoła i warsztaty szkolne w celu eliminowania 
zagrożeń? 
Kryteria ewaluacji: 
Podejmowane działania przez szkołę przyczyniają się do zmniejszania 
trudnych sytuacji wychowawczych 
  

 
 

1. W szkole i warsztatach szkolnych podejmuje się zróżnicowane działania mające na 
celu wyeliminowanie zagrożeń. 

2. Wyraźnie zaznacza się ilościowa przewaga przyznawania nagród. 

3. Rzadko i w stosunku tylko do niektórych uczniów okazuje się konieczne 
podejmowanie działań radykalnych zapobiegającym następstwom zachowań 
destrukcyjnych.   

  
 
 
Pytanie kluczowe 7. W jakim zakresie szkoła i warsztaty szkolne analizują 
skuteczność podejmowanych działań wychowawczych? 
 
Kryterium ewaluacji: 
Trafność zadań wychowawczych przekłada się w pełni na ich skuteczność i 
uzyskiwane efekty 
  
 
            Zmienność miesięcznych ocen z zachowania świadczy o weryfikowaniu działań 
wychowawczych. Poświadczonym oceną miesięczną zmianom zachowania uczniów 
towarzyszy zmiana środków wychowawczych. Nie wszystkie zadania wychowawcze okazują 
się trafne i skuteczne. 
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Pytanie kluczowe 8.  
W jaki sposób następuje przepływ informacji o uczniach? 
Kryterium ewaluacji: 
Obieg informacji o funkcjonowaniu uczniów w poszczególnych działach jest 
prawidłowy i zwiększa skuteczność oddziaływań wychowawczych 
  
   
 
Dzienniki lekcyjne i dzienniczki ucznia- informacje w dzienniczkach szkolnych i 
dziennikach lekcyjnych: przepływ informacji o zachowaniu uczniów jest płynny. Nauczyciele 
na bieżąco informują o zachowaniach uczniów podczas lekcji i  na przerwach szkolnych. 
Wymieniają sie uwagami. 
E-dziennik – nauczyciele na bieżąco aktualizują oceny szkolne i oceniają postępy uczniów 
Wywiadówki, cykliczne spotkania z wychowawcami grup – nauczyciele systematycznie 
spotykają się z wychowawcami grup na wywiadówkach szkolnych (3 razy w roku) oraz 
podczas całego roku szkolnego odbywają spotkania w celu wymiany informacji odnośnie 
funkcjonowania poszczególnych uczniów.  
 
 
Pytanie kluczowe 9.  
Jakie oddziaływania przyczyniają się do wzmocnienia właściwych 
zachowań uczniów? 
Kryterium ewaluacji: 
Stosowane oddziaływania wzmacniają właściwe zachowania uczniów 
  
 
 
Środki dyscyplinarne – różnorodność tych środków wpływa na możliwość właściwej 
korekty i podjęcia skutecznych kroków w celu eliminacji negatywnych zachowań. 
Nagrody – docenianie zaangażowania uczniów w pracę w szkole i warsztatach szkolnych, 
możliwość wykonywania dodatkowych zadań związanych ze szkołą oraz  podkreślenie 
osiąganych wyników w nauce wpływają motywująco i  wzmacniają właściwe zachowania 
uczniów. 
Dzienniczki ucznia – nauczyciele regularnie oceniają postawy uczniów w szkole i 
warsztatach szkolnych: za pracę podczas zajęć, stosunek do szkoły i warsztatów oraz kulturę 
osobistą.   
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Pytanie kluczowe 10.  
W jakim stopniu nauczyciele przestrzegają regulaminów i procedur? 
Kryterium ewaluacji: 
Zgodna z procedurami i regulaminami praca nauczycieli wpływa na wzrost 
bezpieczeństwa w szkole 

  
 
Wydarzenia nadzwyczajne – nie było, co oznacza, że nauczyciele stosują się do 
regulaminów i procedur. 
Środki dyscyplinarne – uczniowie za każdorazowe złamanie regulaminu szkoły i warsztatów 
szkolnych oraz obowiązujących procedur otrzymują środki dyscyplinarne: głównie 
upomnienia(17/90 – 19%) i raporty naganne (51/90 – 57%) . 
 
 
 
 
Pytanie kluczowe 11.  
Jakie są efekty podejmowanych działań przez szkołę i warsztaty szkolne w 
zakresie zapewnia bezpieczeństwa uczniom? 
Kryterium ewaluacji: 
Wzrasta poziom poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole 
  

 
1. Nauczyciele na bieżąco reagują w przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia.  

2. Brak wydarzeń nadzwyczajnych w szkole i warsztatach szkolnych świadczy o 
wysokim poziomie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole. 

 
Pytanie kluczowe 12.  
W jakim zakresie w szkole i warsztatach szkolnych dokonuje się 
modyfikacji zaplanowanych działań wychowawczych. 
 
Kryterium ewaluacji: 
Działania wychowawcze modyfikowane są każdorazowo w celu 
wzmocnienia poczucie bezpieczeństwa. 
 
 
Działania wychowawcze modyfikowane są na bieżąco, gdy zaistnieje taka potrzeba. 
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Pytanie kluczowe 13.  
W jaki sposób szkoła i warsztaty szkolne pozyskują informacje niezbędne 
do eliminowania zagrożeń? 
Kryterium ewaluacji: 
Diagnozą dot. poczucia bezpieczeństwa obejmowane są wszystkie podmioty 
szkoły i warsztatów szkolnych 
 
Nadzór pedagogiczny – szkoła i warsztaty szkolne pozyskują informacje od dyrektora szkoły 
oraz dyrektora zakładu, którzy na radach pedagogicznych udostępniają informacje, które są 
niezbędne do eliminowania ewentualnych zagrożeń, służy temu częsta wymiana informacji. 
 

 
 
Pytanie kluczowe 14.  
 
W jakim zakresie prowadzona jest diagnoza poczucia bezpieczeństwa w 
szkole i warsztatach szkolnych? 
Kryterium ewaluacji: 
Diagnozą dot. poczucia bezpieczeństwa obejmowane są wszystkie podmioty 
szkoły i warsztatów szkolnych 
  
W szkole i warsztatach szkolnych prowadzi się okresowe badania poczucia bezpieczeństwa. 
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III. Wnioski 
 

1. Nauczyciele szkoły i warsztatów na bieżąco obserwują, analizują i omawiają 
zachowania uczniów. Przepływ informacji o zachowaniu uczniów jest płynny. Między 
nauczycielami szkoły i warsztatów następuje wymiana informacji dotyczących 
skuteczności podejmowanych oddziaływań wychowawczych. Uczniowie ufają 
większości nauczycielom. Nauczyciele koncentrują się na diagnozie szkolnej nowych 
uczniów, ale pomijają korektę diagnoz uczniów dłużej uczęszczających do szkoły. 

 
2. Uczniowie znają zasady właściwego zachowania w szkole i warsztatach szkolnych, ale 

nie wszyscy je akceptują. Za prawidłowe postawy są nagradzani a za negatywne 
zachowania otrzymują odpowiednie środki dyscyplinarne. Ilość przyznawanych 
nagród jest większa od ilości udzielanych środków dyscyplinarnych.  

 
3. Nauczyciele stosują się do regulaminów i procedur. Uczniowie czują się bezpiecznie 

zarówno w szkole jak i w warsztatach szkolnych. Nauczyciele na bieżąco reagują w 
przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia. W szkole i warsztatach szkolnych prowadzi 
się badania poczucia bezpieczeństwa większości uczniów i poddaje się analizie wyniki 
ankiety.  Nie prowadzi się badań poczucia bezpieczeństwa kadry. 
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IV. Kierunki do dalszej pracy 
 
 

1. Wychowawcy klas powinni dokonywać korekty diagnoz uczniów dłużej 
uczęszczających do szkoły. 

2. Należy prowadzić badania poczucia bezpieczeństwa kadry. 
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V. Aneks 

 
Załącznik nr 1 – Projekt ewaluacji 

Rekomendacje z raportu ewaluacji wewnętrznej: 

1. Zdiagnozować przyczyny braku zaufania uczniów do nauczycieli, i w oparciu o 
wyniki diagnozy podjąć działania mające na celu zwiększenie zaufania uczniów do 
nauczycieli. 

2. Zdiagnozować przyczyny nagannych zachowań uczniów, i w oparciu o wyniki 
diagnozy podjąć działania mające na wyeliminowanie takich zachowań. 

 
 

 

WYMAGANIE 1.2. KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY  
I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE 

 
Przedmiot ewaluacji:  

1. Przyczyny braku zaufania uczniów do nauczycieli. 
2. Przyczyny nagannych zachowań uczniów w szkole. 
3. Bezpieczeństwo młodzieży w szkole i warsztatach szkolnych. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Cel/cele ewaluacji:  
  

 zebranie informacji dotyczących braku zaufania uczniów do nauczycieli 

 dokonanie analizy i oceny przyczyn nagannych zachowań uczniów w szkole 

 dokonanie analizy i oceny bezpieczeństwa młodzieży w szkole i warsztatach 
szkolnych 
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Pytania 
kluczowe 

Kryteria 
ewaluacji 

Metody 
Próba 

badawcza 
Terminy Odpowiedzialni 

1.W jaki sposób 

szkoła i warsztaty 
szkolne 

diagnozują 
zachowania 

uczniów? 

Szkoła 
rozpoznaje 
zachowania 
uczniów zgodnie 
z wewnętrzną 
procedurą 

Analiza 
dokumentów 
(opinie z 
poprzednich 
placówek, akta 
osobowe 
wychowanka, 
protokoły z Rad 
Pedagogicznych, 
diagnoza 
wychowawcy 
klasy) 

Wymienione 
dokumenty z 
ostatnich 2 
lat 

luty 2017 Agnieszka Góralczyk, 
Urszula Piłasiewicz, 
 

Ankieta do 
nauczyciela 
 
 
Ankieta do 
ucznia 

14 
nauczycieli, 
co  
stanowi100% 
próby 
 
19 uczniów, 
co stanowi 
100% próby 

Leszek Muszyński 
Paweł Świderski 
 
 
Adam Stankiewicz 
Krzysztof Falkowski 
 

2.W jakim 
zakresie analizuje 
się skuteczność 
podejmowanych 
działań 
wychowawczych? 
 

Zakres analizy 
skuteczności 
oddziaływań 
wychowawczych 
ma charakter 
całościowy 

Analiza 
dokumentów 
(szkolny system 
oceniania, 
protokoły Rad 
Pedagogicznych) 

Wymienione 
dokumenty z 
ostatnich 2 
lat 

luty 2017 Agnieszka Góralczyk, 
Urszula Piłasiewicz, 
 

Ankieta do 
nauczyciela 
 
 
Ankieta do 
ucznia 

14 
nauczycieli, 
co  
stanowi100% 
próby 
 
19 uczniów, 
co stanowi 
100% próby 

Leszek Muszyński 
Paweł Świderski 
 
 
Adam Stankiewicz 
Krzysztof Falkowski 
 

3.Na ile 
stworzone w 
warsztatach i 
szkole warunki 
powodują brak 
zaufania uczniów 
do nauczycieli? 

W szkole i 
warsztatach 
szkolnych 
podejmuje się 
wszelkie 
działania 
wzmacniające 
poczucie 
zaufania 
uczniów do 
nauczycieli 

Analiza 
dokumentów 
(szkolny system 
oceniania, 
protokoły Rad 
Pedagogicznych, 
księga ewidencji 
przepustek i 
urlopów, księga 
nagród, wnioski 
o udzielenia 
środków 
dyscyplinarnych 

Wymienione 
dokumenty z 
ostatnich 2 
lat 

luty 2017 Łukasz Kowalski,  
Piotr Gołub , 
Ks. Adam Anuszkiewicz 

Ankieta do 
nauczyciela 
 
 
Ankieta do 
ucznia 

14 
nauczycieli, 
co  
stanowi100% 
próby 
 
19 uczniów, 
co stanowi 
100% próby 

Leszek Muszyński 
Paweł Świderski 
 
 
Ks. Adam Anuszkiewicz 
Adam Stankiewicz 
Krzysztof Falkowski 
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4.W jakim 
stopniu uczniowie 
znają i 
przestrzegają 
zasady 
właściwego 
zachowania w 
szkole i 
warsztatach 

Wszyscy 
uczniowie znają, 
akceptują i 
przestrzegają 
zasady 
właściwego 
zachowania w 
szkole 

Analiza 
dokumentów 
(księga 
ewidencji 
przepustek i 
urlopów, księga 
nagród, , wnioski 
o udzielenia 
środków 
dyscyplinarnych) 

Wymienione 
dokumenty z 
ostatnich 2 
lat 

luty 2017 Łukasz Kowalski,  
Piotr Gołub , 
Ks. Adam Anuszkiewicz 

Ankieta do 
nauczyciela 
 
 
Ankieta do 
ucznia 

14 
nauczycieli, 
co  
stanowi100% 
próby  
 
19 uczniów, 
co stanowi 
100% próby 

Leszek Muszyński 
Paweł Świderski 
 
 
Adam Stankiewicz 
Krzysztof Falkowski 
 

5.Jakie są efekty 
podejmowanych 
przez szkołę i 
warsztaty szkolne 
działań 
wzmacniających 
właściwe 
zachowania 
uczniów? 

Podejmowane 
działania przez 
szkołę 
przyczyniają się 
do właściwych 
zachowań 
uczniów 

Analiza 
dokumentów 
(wnioski o 
udzielenia 
środków 
dyscyplinarnych, 
księga nagród, 
protokoły Rad 
Pedagogicznych, 
wnioski z 
nadzoru 
pedagogicznego 

Wymienione 
dokumenty z 
ostatnich 2 

lat 
 

luty 2017 Łukasz Kowalski,  
Piotr Gołub , 
Ks. Adam Anuszkiewicz 

Ankieta do 
nauczyciela 
 
 
Ankieta do 
ucznia 

14 
nauczycieli, 
co  
stanowi100% 
próby 
 
19 uczniów, 
co stanowi 
100% próby 

Leszek Muszyński 
Paweł Świderski 
 
 
Adam Stankiewicz 
Krzysztof Falkowski 

6. Jakie działania 
podejmuje szkoła 
i warsztaty 
szkolne w celu 
eliminowania 
zagrożeń? 

Podejmowane 
działania przez 
szkołę 
przyczyniają się 
do zmniejszania 
trudnych 
sytuacji 
wychowawczych 

Analiza 
dokumentów 
(księga 
ewidencji 
przepustek i 
urlopów, księga 
nagród, księga 
środków 
dyscyplinarnych, 
księga 
protokołów Rad 
Pedagogicznych)  

Wymienione 
dokumenty z 
ostatnich 2 

lat 

luty 2017 Agnieszka Góralczyk, 
Urszula Piłasiewicz  

Ankieta do 
nauczyciela 
 
 
Ankieta do 
ucznia 

14 
nauczycieli, 
co  
stanowi100% 
próby  
 
19 uczniów, 
co stanowi 

Leszek Muszyński 
Paweł Świderski 
 
 
Adam Stankiewicz 
Krzysztof Falkowski 
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100% próby 

7.W jakim 
zakresie szkoła i 
warsztaty szkolne 
analizują 
skuteczność 
podejmowanych 
działań 
wychowawczych? 

Trafność zadań 
wychowawczych 
przekłada się w 
pełni na ich 
skuteczność i 
uzyskiwane 
efekty 

Analiza 
dokumentów 
(miesięczne 
zestawienie ocen 
wychowanka, 
księga środków 
dyscyplinarnych, 
protokoły Rad 
Pedagogicznych, 
promocje 
śródroczne 

Wymienione 
dokumenty z 
ostatnich 2 
lat 

luty 2017 Agnieszka Góralczyk, 
Urszula Piłasiewicz 

Ankieta do 
nauczyciela 
 
 
Ankieta do 
ucznia 

14 
nauczycieli, 
co  
stanowi100% 
próby 
 
19 uczniów, 
co stanowi 
100% próby 

Leszek Muszyński 
Paweł Świderski 
 
 
Adam Stankiewicz 
Krzysztof Falkowski 

8.W jaki sposób 
następuje 
przepływ 
informacji o 
uczniach? 

Obieg informacji 
o 
funkcjonowaniu 
uczniów w 
poszczególnych 
działach jest 
prawidłowy i 
zwiększa 
skuteczność 
oddziaływań 
wychowawczych 

Analiza 
dokumentów 
(dzienniki 
lekcyjne,  
wnioski z 
nadzoru 
pedagogicznego,  
protokoły Rad 
Pedagogicznych 
, akta osobowe) 

Wymienione 
dokumenty z 
ostatnich 2 
lat 

luty 2017 Łukasz Kowalski,  
Piotr Gołub , 
Ks. Adam Anuszkiewicz 

Ankieta do 
nauczyciela 
 
 
Ankieta do 
ucznia 

14 
nauczycieli, 
co  
stanowi100% 
próby 
 
19 uczniów, 
co stanowi 
100% próby 

Leszek Muszyński 
Paweł Świderski 
 
 
Adam Stankiewicz 
Krzysztof Falkowski 
 

9.Jakie 
oddziaływania 
przyczyniają się 
do wzmocnienia 
właściwych 
zachowań 
uczniów? 

Stosowane 
oddziaływania 
wzmacniają 
właściwe 
zachowania 
uczniów 

Analiza 
dokumentów 
(Księga środków 
dyscyplinarnych, 
nagród, 
protokoły Rad 
Pedagogicznych, 
dzienniki 
lekcyjne) 

Wymienione 
dokumenty z 
ostatnich 2 
lat 

luty 2017 Łukasz Kowalski,  
Piotr Gołub , 
Ks. Adam Anuszkiewicz 

 14 
nauczycieli, 
co  
stanowi100% 
próby 
 
19 uczniów, 
co stanowi 

Leszek Muszyński 
Paweł Świderski 
 
 
Adam Stankiewicz 
Krzysztof Falkowski 
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100% próby 

10. W jakim 
stopniu 
nauczyciele 
przestrzegają 
regulaminów i 
procedur? 

Zgodna z 
procedurami i 
regulaminami 
praca 
nauczycieli 
wpływa na 
wzrost 
bezpieczeństwa 
w szkole 

Analiza 
dokumentów 
(ewidencja 
wydarzeń 
nadzwyczajnych, 
księga środków 
dyscyplinarnych) 

Wymienione 
dokumenty z 
ostatnich 2 
lat 

luty 2017 Łukasz Kowalski,  
Piotr Gołub , 
Ks. Adam Anuszkiewicz 

 14 
nauczycieli, 
co  
stanowi100% 
próby 
 
19 uczniów, 
co stanowi 
100% próby 

Leszek Muszyński 
Paweł Świderski 
 
 
Adam Stankiewicz 
Krzysztof Falkowski 

11. Jakie są 
efekty 
podejmowanych 
działań przez 
szkołę i warsztaty 
szkolne w 
zakresie zapewnia 
bezpieczeństwa 
uczniom? 

Wzrasta poziom 
poczucia 
bezpieczeństwa 
uczniów w 
szkole 

Analiza 
dokumentów 
(księga środków 
dyscyplinarnych, 
ewidencja 
wydarzeń 
nadzwyczajnych 
księga ewidencji 
izby przejściowe, 
izby izolacyjnej) 

Wymienione 
dokumenty z 
ostatnich 2 
lat 

luty 2017 Agnieszka Góralczyk, 
Urszula Piłasiewicz, 
 

 14 
nauczycieli, 
co  
stanowi100% 
próby 
 
19 uczniów, 
co stanowi 
100% próby 

Leszek Muszyński 
Paweł Świderski 
 
 
Adam Stankiewicz 
Krzysztof Falkowski 
 

12.W jakim 
zakresie w szkole 
i warsztatach 
szkolnych 
dokonuje się 
modyfikacji 
zaplanowanych 
działań 
wychowawczych 

Działania 
wychowawcze 
modyfikowane 
są każdorazowo 
w celu 
wzmocnienia 
poczucie 
bezpieczeństwa 

Analiza 
dokumentów 
(ewidencja 
wydarzeń 
nadzwyczajnych 
dokumenty z 
nadzoru 
pedagogicznego, 
protokoły Rad 
Pedagogicznych) 

Wymienione 
dokumenty z 
ostatnich 2 
lat 

luty 2017 Agnieszka Góralczyk, 
Urszula Piłasiewicz 

 14 
nauczycieli, 
co  
stanowi100% 
próby 
 
19 uczniów, 
co stanowi 
100% próby 

Leszek Muszyński 
Paweł Świderski 
 
 
Adam Stankiewicz 
Krzysztof Falkowski 
 



17 
 

13.W jaki sposób 
szkoła i warsztaty 
szkolne 
pozyskują 
informacje 
niezbędne do 
eliminowania 
zagrożeń? 

Pozyskiwanie 
informacji 
następuje w 
sposób zgodny z 
regulaminami i 
służy do 
podniesienia 
poziomu 
bezpieczeństwa 
w szkole i 
warsztatach 
szkolnych 

Analiza 
dokumentów 
( protokoły 
przeglądów, 
dokumentacja z 
nadzoru 
pedagogicznego 
protokoły Rad 
Pedagogicznych) 

Wymienione 
dokumenty z 
ostatnich 2 
lat 

luty 2017 Łukasz Kowalski,  
Piotr Gołub , 
Ks. Adam Anuszkiewicz 

 14 
nauczycieli, 
co  
stanowi100% 
próby 
 
19 uczniów, 
co stanowi 
100% próby 

Leszek Muszyński 
Paweł Świderski 
 
 
Adam Stankiewicz 
Krzysztof Falkowski 

14.W jakim 
zakresie 
prowadzona jest 
diagnoza 
poczucia 
bezpieczeństwa w 
szkole i 
warsztatach 
szkolnych? 

Diagnozą dot. 
poczucia 
bezpieczeństwa 
obejmowane są 
wszystkie 
podmioty szkoły 
i warsztatów 
szkolnych 

Analiza 
dokumentów 
(Akta osobowe 
wychowanków, 
księgi środków 
dyscyplinarnych 
i nagród, 
ewidencja 
wydarzeń 
nadzwyczajnych) 

Wymienione 
dokumenty z 
ostatnich 2 
lat 

luty 2017 Agnieszka Góralczyk, 
Urszula Piłasiewicz 

 14 
nauczycieli, 
co  
stanowi100% 
próby 
 
19 uczniów, 
co stanowi 
100% próby 

Leszek Muszyński 
Paweł Świderski 
 
 
Adam Stankiewicz 
Krzysztof Falkowski 
 

Analiza uzyskanych danych. Przygotowanie projektu raportu i 
zaprezentowanie go dyrektorowi 

kwiecień 
2017 

Hanna Jałbrzykowska 
 Jolanta Chrzanowska  
 

 
 
 
Projekt ewaluacji przyjęty przez Radę Pedagogiczną dnia 15 września 2016 r. 
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 Harmonogram ewaluacji 
 
  

Przedstawienie przez dyrektora planu nadzoru pedagogicznego ze wskazaniem 
przedmiotu i terminu ewaluacji. 

do 15 września 2016 

Powołanie zespołu ds. ewaluacji i przewodniczącego. 15 września 2016 

Przygotowanie przez przewodniczącego zespołu ds. ewaluacji projektu 
ewaluacji w uzgodnieniu z Dyrektorem i przedstawienie go Radzie 
Pedagogicznej, w tym: 
 -  określenie harmonogramu prac zespołu,  
 -  określenie zasad pracy zespołu,  
 -  dobór pytań kluczowych i określenie kryteriów sukcesu,  
 -  wskazanie  respondentów,  
 -  ustalenie źródeł informacji, w tym dokumentacji. 

30 października 2016 

Wybór metod, technik ewaluacji i opracowanie przez zespół narzędzi 
badawczych. 

listopad 2016 

Przeprowadzenie badań. Zebranie i opracowanie danych. luty 2017 

Analiza uzyskanych danych. Przygotowanie projektu raportu i zaprezentowanie 
go dyrektorowi szkoły. 

kwiecień 2017 

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej  raportu z ewaluacji. Dyskusja na temat 
wniosków i rekomendacji z ewaluacji wewnętrznej. 

maj 2017 
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Załącznik nr 2 – Materiały z analizy dokumentów do pytania kluczowego 1 i 2  
 

 
 
Pytanie kluczowe 1:  
W jaki sposób szkoła i warsztaty szkolne diagnozują zachowania uczniów? 
Kryterium ewaluacji:  
Szkoła rozpoznaje zachowania uczniów zgodnie z wewnętrzną procedurą. 
 

Lp Rodzaj działania Uwagi 

1 Akta osobowe wychowanków zawierają opinie z poprzednich 
placówek. 

Tak (wszystkie) 

2 Akta osobowe wychowanków zawierają opinie wychowawców 
klas /obróbek. 

Tak (wszystkie) 

3 Wychowawcy klas przedstawiają diagnozy nowych uczniów 
podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkoły i Warsztatów. 

Tak (na bieżąco) 

4 Wychowawcy klas przedstawiają korekty diagnoz uczniów 
podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkoły i Warsztatów. 

Nie 

5 Podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkoły i Warsztatów 
nauczyciele omawiają zachowania uczniów. 

Tak (na bieżąco) 

6 Podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkoły i Warsztatów 
następuje wymiana informacji na temat zachowań uczniów 
między nauczycielami szkoły a nauczycielami warsztatów 
(omawianie sytuacji dydaktyczno – wychowawczej w 
poszczególnych klasach i obróbkach) 

Tak  
(na bieżąco, zgodnie z 
harmonogramem 
posiedzeń) 

7 Podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkoły i Warsztatów 
wychowawcy internatu  prezentują programy i wychowanków 
poszczególnych grup internatowych. 

Tak  
(zgodnie z 
harmonogramem 
posiedzeń) 

8 Podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkoły i Warsztatów 
następuje wymiana informacji na temat zachowań uczniów 
między nauczycielami szkoły i warsztatów a wychowawcami 
internatu. 

Tak  
(zgodnie z 
harmonogramem 
posiedzeń) 

 
Zachowania uczniów omawiane podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkoły i 
Warsztatów: 

 pozytywne: uczeń stara się, nadrabia / uzupełnia zaległości, uczęszcza na zajęcia 
dodatkowe (wyrównawcze), poprawia zachowanie, osiąga dobre wyniki w nauce, 
czyni postępy edukacyjno – wychowawcze, dobrze pracuje, jest systematyczny, uważa 
podczas zajęć, wykazuje inicjatywę, angażuje się, przejawia chęć do pracy, wykonuje 
polecenia; 

 negatywne: uczeń przejawia zachowania „drugożyciowe”, wdaje się w bójki, ma 
negatywny / destrukcyjny wpływ na innych, stosuje agresję werbalną, zaburza pracę 
na zajęciach, lekceważy obowiązki szkolne, przejawia minimalizm szkolny, nie 
angażuje się, nie odrabia prac domowych, jest arogancki, wulgarny, roszczeniowy, 
chamski, opryskliwy, leniwy, nie uzupełnia zaległości, manipuluje innymi 
wychowankami, pracuje niechętnie, poucza nauczycieli i ocenia ich pracę, śpi na 
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lekcjach, narzeka, odmawia wykonywania poleceń, wyręcza się uczniami o słabszej 
pozycji, jest nadaktywny, ma problemy z koncentracją. 

 
 
 
Wnioski: 

4. Nauczyciele na bieżąco obserwują, analizują i omawiają zachowania uczniów. 

5. Nauczyciele weryfikują swoje obserwacje i spostrzeżenia dotyczące zachowań 
uczniów przez wymianę informacji. 

6. Nauczyciele koncentrują się na diagnozie szkolnej nowych uczniów, ale pomijają 
korektę diagnoz uczniów dłużej uczęszczających do szkoły. 

 
Opracowały: Agnieszka Góralczyk, Urszula Barbara Piłasiewicz 
 
Białystok, 27.02.2017  
 
 
 
 
Pytanie kluczowe 2:  
W jakim zakresie analizuje się skuteczność podejmowanych działań wychowawczych? 
Kryterium ewaluacji:  
Zakres analizy skuteczności oddziaływań wychowawczych ma charakter całościowy. 
 
Lp Elementy analizy skuteczności 

podejmowanych oddziaływań 
wychowawczych i osoby odpowiedzialne 

Zakres analizy 
tak nie uwagi 

1 Nadzór pedagogiczny sprawowany przez 
dyrektora zakładu (przedstawianie 
wniosków, spostrzeżeń) 

+  podczas posiedzeń Rady 
Pedagogicznej Zakładu (na 
zakończenie każdego półrocza) 

2 Nadzór pedagogiczny sprawowany przez 
dyrektora szkół (przedstawianie wniosków, 
spostrzeżeń) 

+  podczas posiedzeń Rady 
Pedagogicznej Szkoły i 
Warsztatów  (na zakończenie 
każdego półrocza) 

3 Przypomnienie procedur obowiązujących w 
szkole (dyrektor szkół, wszyscy 
nauczyciele) 

+  na początku każdego roku 
szkolnego 

4 Przeprowadzanie ewaluacji  (wszyscy 
nauczyciele) 

+  zgodnie z harmonogramem 
ewaluacji 

5 Wymiana informacji z wychowawcami grup 
internatowych podczas posiedzeń Rady 
Pedagogicznej Szkoły i Warsztatów   
(nauczyciele szkół i warsztatów) 

+  zgodnie z harmonogramem 
posiedzeń Rady Pedagogicznej 
Szkoły i Warsztatów 

6 Omawianie sytuacji dydaktyczno – 
wychowawczej w klasach / obróbkach 
podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej 
Szkoły i Warsztatów (wszyscy nauczyciele) 

+  na bieżąco (podczas każdego 
posiedzenia Rady 
Pedagogicznej Szkoły i 
Warsztatów) 



21 
 

7 Prezentowanie korekt diagnoz szkolnych 
uczniów pod kątem realizacji zaleceń do 
pracy z uczniem podczas posiedzeń Rady 
Pedagogicznej Szkoły i Warsztatów 
(wychowawcy klas) 

 + brak korekt 

8 Podsumowanie pracy dydaktyczno – 
wychowawczej (wszyscy nauczyciele) 

+  na koniec każdego okresu 
zgodnie z harmonogramem 
posiedzeń Rady Pedagogicznej 
Szkoły i Warsztatów 

 
Szkolny System Oceniania 
Data posiedzenia Rady 
Pedagogicznej Szkoły i 
Warsztatów 

Związane ze Szkolnym Systemem Oceniania działania 
wskazujące na analizę skuteczności podejmowanych 
oddziaływań wychowawczych  

03.09.2015 Informacja dyrektora szkoły o zasadach nagradzania uczniów 
pracowitych. 

17.09.2015 Przedstawienie, omówienie i anulowanie kontrowersyjnego 
środka dyscyplinarnego. 

01.10.2015 Omówienie przywilejów wynikających z posiadanej oceny z 
zachowania. Omówienie niestosowności strojów noszonych 
przez niektórych uczniów. Promocja śródroczna. 

15.10.2015 Cofnięcie promocji śródrocznej. 
12.11.2015 Promocja śródroczna. 
21.01.2016 Nagrody za wkład pracy i zaangażowanie. Przedstawienie przez 

dyrektora szkoły kontrowersyjnego środka dyscyplinarnego i 
zastrzeżeń do udzielonych przez wychowanka wyjaśnień.  

25.02.2016 Pozytywna opinia dyrektora szkoły o wystawianiu uczniom 
potwierdzeń aktywności własnej za wykonywanie ćwiczeń 
edukacyjnych. Promocja śródroczna. 

10.03.2016 Zalecenia dyrektora szkoły dotyczące postępowania w 
sytuacjach nadzwyczajnych.  

31.03.2016 Promocja śródroczna. 
14.04.2016 Decyzja o przyznaniu dofinansowania w wysokości 50% kursu 

na prawo jazdy. 
28.04.2016 Akceptacja decyzji wychowawcy klasy dotyczącej wystawienia 

bardzo dobrej oceny z zachowania. 
12.05.2016 Decyzja o przyznaniu dofinansowania w wysokości 50% kursu 

na prawo jazdy. 
21.06.2016 Nagrody za wkład pracy i zaangażowanie. 
15.09.2016 Zmiana zasad przyznawania nagród. 
27.10.2016 Promocja śródroczna. 
17.11.2016 Zmiany w systemie oceniania zachowania ucznia w szkole. 
02.01.2017 Promocja śródroczna. 
 
Wnioski: 

1. Skuteczność oddziaływań wychowawczych jest analizowana na bieżąco.  

2. Dyrektor zakładu i dyrektor szkół sprawują wynikający z ich obowiązków nadzór 
pedagogiczny nad pracą wychowawczą nauczycieli szkoły i warsztatów. 
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3. Między nauczycielami szkoły i warsztatów następuje wymiana informacji 
dotyczących skuteczności podejmowanych oddziaływań wychowawczych.  

4. Wychowawcy klas nie przedstawiają korekt diagnoz szkolnych, omawiają skutki 
podejmowanych działań wychowawczych oraz realizację zaleceń do pracy z uczniami 
podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkoły i Warsztatów. 

5. Podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkoły i Warsztatów omawiane są działania 
związane ze Szkolnym Systemem Oceniania. 

 
Opracowały: Agnieszka Góralczyk, Urszula Barbara Piłasiewicz 
 
Białystok, 27.02.2017  
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Pytanie kluczowe 3: 
Na ile stworzone w warsztatach i szkole warunki powodują brak zaufania uczniów do 
nauczycieli? 
Kryterium ewaluacji: 
W szkole i warsztatach szkolnych podejmuje się wszelkie działania wzmacniające poczucie 
zaufania uczniów do nauczycieli 
 
Przepustki 
 Szkoła Warsztaty Razem 
2015/2016 107 21 128 
2016/2017 28 1 29 
   
Wniosek: Nauczyciele wzmacniają poczucie zaufania uczniów. Wychowankowie byli 
zabierani do: muzeów, kina na filmy edukacyjne, spotkania modlitewne. Również na 
lodowisko, mecze piłki siatkowej i nożnej oraz wyjeżdżali poza Białystok. 
Ilość wyjść w roku szkolnym 2016/2017 jest dużo mniejsza ze względu na niewielką ilość 
wychowanków, mających uprawnienia do otrzymania przepustek. 
 
 

 
Pytanie kluczowe 4: 
W jakim stopniu uczniowie znają i przestrzegają zasady właściwego zachowania w szkole i 
warsztatach szkolnych? 
Kryterium ewaluacji: 
Wszyscy uczniowie znają, akceptują i przestrzegają zasady właściwego 
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Nagrody: 
 
Rodzaj nagrody Rok szkolny 2015/2016 Rok szkolny 

2016/2017 
Razem 

2015/2016 
Razem 

2016/2017 
Szkoła Warsztaty Szkoła Warsztaty 

Podwyższenie 
kieszonkowego 

52 67 18 27 119 45 

Anulowanie 
środka 
dyscyplinarnego 
(nagany, 
upomnienia i 
zakazu wyjść) 

1 0 3 0 1 3 

Nagroda 
pieniężna 

52 9 41 9 61 50 

Telefon na koszt 
zakładu 

6 4 17 26 10 43 

Bilet na mecz 0 2 0 0 2 0 
Dofinansowanie 
do kursu 

1 0 0 0 1 0 

Pochwała do 
sądu 

1 0 0 0 1 0 

 
 
 
 
 
Środki dyscyplinarne: 
 
Rodzaj środka Rok szkolny 

2015/2016 
Rok szkolny 
2016/2017 

Razem 
2015/2016 

Razem 
2016/2017 

Szkoła  Warsztaty  Szkoła  Warsztaty  
Nagana 24 4 20 3 28 23 
Upomnienie 7 2 6 2 9 8 
Zakaz 
przepustek 

2 2 0 0 4 0 

Obniżenie 
kieszonkowego 

2 0 4 6 2 10 

Zawiadomienie 
do sądu 

4 2 0 0 6 0 

 
Wniosek: uczniowie znają zasady właściwego zachowania w szkole i warsztatach. Za 
prawidłowe postawy są nagradzani, a za negatywne zachowania otrzymują odpowiednie 
środki dyscyplinarne. Ilość  nagród jest większa od środków dyscyplinarnych. Im bliżej końca 
roku szkolnego, tym ich ilość jest mniejsza, a rośnie liczba nagród. 
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Pytanie kluczowe 5: 
Jakie są efekty podejmowanych przez szkołę i warsztaty szkolne działań wzmacniających 
właściwe zachowania uczniów? 
Kryterium ewaluacji: 
Podejmowane działania przez szkołę przyczyniają się do właściwych zachowań uczniów 
 
Ilość środków dyscyplinarnych – 90 
Ilość nagród - 336, w tym za wyniki osiągane w nauce – 57 (17%) 
Nauczyciele korygują negatywne postawy (środki dyscyplinarne) i wskazują te właściwe. 
Ilość nagród jest prawie 4 razy większa od kar. W związku z tym jak widać działania są 
korekcyjne i wzmacniająco wpływają na właściwe zachowania  uczniów. 

 
 
Załącznik nr 4 – Materiały z analizy dokumentów do pytania kluczowego 6 i 7 
 
 
 

Pytanie kluczowe 6:  
Jakie działania podejmuje szkoła i warsztaty szkolne w celu eliminowania zagrożeń? 
Kryterium ewaluacji:  
Podejmowane przez szkołę działania przyczyniają się do zmniejszania trudnych sytuacji 
wychowawczych. 
 
Rodzaj działania 2015/2016 

I półrocze  
2015/2016 
II półrocze 

2016/2017 
I półrocze 

Umieszczenie wychowanka w izbie przejściowej 5 11 - 
Umieszczenie wychowanka w izbie izolacyjnej - - 14 
Skreślenie z listy uczniów - - 2 
Zastosowanie środka dyscyplinarnego 22 26 44 
Przyznanie nagrody 127 208 148 
Opieka nad konkretnym uczniem 1 3 2 
Promocja śródroczna 2 2 2 
Cofnięcie promocji śródrocznej 1 1 - 
 
Wnioski: 

1. W szkole i warsztatach szkolnych podejmuje się zróżnicowane działania mające na 
celu wyeliminowanie zagrożeń. 

2. Wyraźnie zaznacza się ilościowa przewaga przyznawania nagród. 

3. Rzadko i w stosunku tylko do niektórych uczniów okazuje się konieczne 
podejmowanie działań radykalnych zapobiegającym następstwom zachowań 
destrukcyjnych.   

 
Opracowały: Agnieszka Góralczyk, Urszula Barbara Piłasiewicz 
 
Białystok, 27.02.2017  
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Pytanie kluczowe 7: 
W jakim zakresie szkoła i warsztaty szkolne analizują skuteczność podejmowanych działań 
wychowawczych? 
Kryterium ewaluacji:  
Trafność zadań wychowawczych przekłada się w pełni na ich skuteczność i uzyskane efekty. 
 
 

Lp 

Miesięczne oceny 
z zachowania 

Środki dyscyplinarne Nagrody Inne 

2015/16 
I semestr 

2015/16 
II semestr 

2016/17 
I semestr 

2015/
16 
I sem. 

2015/
16 
II 
sem. 

2016/
17 
I sem. 

2015/
16 
I sem. 

2015/
16 
II 
sem. 

2016/
17 
I sem. 

 

1 dobra 
dobra 
dobra 
dobra 
poprawna 

dobra 
poprawna 
poprawna 
 

- - - - 16 10 -  

2 nieodpowi
ednia 

naganna 
nieodpowi
ednia 
nieodpo 
wiednia 
naganna 
naganna 

- - 4 - - - -  

3 naganna 
naganna 
nieodpowi
ednia 
nieodpowi
ednia 
poprawna 

nieodpowi
ednia 
poprawna  
nieodpowi
ednia 
naganna 
naganna 

naganna 
naganna 
naganna 

- - 4 - 3 1 skreślony 
z listy 
uczniów 

4 - - poprawna 
dobra 
poprawna 
poprawna 

- - - - - -  

5 - - naganna 
naganna  
naganna 
naganna  
naganna 

- - 17 - - -  

6 poprawna 
poprawna 
poprawna 
poprawna 
poprawna 

nieodpo 
wiednia 
naganna 
nieodpowi
ednia 
poprawna 
poprawna 

- - 1 - 14 8 -  

7 - - naganna - - 1 - - -  

8 nieodpo 
wiednia 
naganna 
nieodpo 
wiednia 
naganna 
nieodpo 
wiednia 

poprawna 
poprawna 
poprawna 
dobra 
dobra 

- 2 - - 4 10 -  

9 dobra dobra - - - - 21 25 -  
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dobra 
dobra 
dobra 
dobra 

dobra 
poprawna 
poprawna 
poprawna 

10 dobra 
poprawna 
poprawna 
dobra 
dobra 

dobra 
dobra 
dobra 
poprawna 
poprawna 

dobra 
poprawna 
poprawna 
poprawna 
naganna 

1 - 2 1 6 6 promocja 
śródrocz
na 

11 - poprawna 
poprawna 

dobra 
dobra 
poprawna 
dobra 
dobra 

- - - - 1 8  

12 dobra 
dobra 
dobra 
dobra 
dobra 

dobra 
dobra 
bardzo 
dobra 
bardzo 
dobra 
bardzo 
dobra 

- 1 - - 13 16 -  

13 poprawna 
nieodpo 
wiednia 
 

naganna 
nieodpowi
ednia 
nieodpo 
wiednia 
naganna 
nieodpo 
wiednia 

dobra 
poprawna 
poprawna 
poprawna 
poprawna 

- 3 - 1 - 12  

14 nieodpo 
wiednia 

naganna - 1 1 - - - -  

15 - 
 

poprawna 
naganna 

poprawna 
dobra 
dobra 
nieodpo 
wiednia 
poprawna 

- - - - 2 9  

16 - 
 

naganna 
naganna 
naganna 
poprawna 
poprawna 

nieodpowi
ednia 
poprawna 
poprawna 
poprawna 
dobra 

- 4 - - 3 13 promocja 
śródrocz
na 

17 - 
 

poprawne 
poprawne 

nieodpowi
ednia 
naganna 
naganna 
nieodpo 
wiednia 
poprawna 

- - 10 - 1 -  

18 - 
 

dobra 
dobra 
dobra 

dobra 
dobra 
dobra  
dobra 
dobra 

- - - - 2 20  

19 nieodpo 
wiednia 
poprawna 
poprawna 

- - - - - 3 - -  
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poprawna 
naganna 

20 naganna 
naganna 
nieodpo 
wiednia 
nieodpo 
wiednia 
naganna 

- - 2 - - - - -  

21 dobra 
dobra 
dobra 

- - - - - 1 - -  

22 - dobra 
dobra 
dobra 
dobra 

poprawna - - - - 5 -  

23 poprawna 
poprawna 
naganna 
nieodpo 
wiednia 
naganna 

Nieodpo 
wiednia 
nieodpo 
wiednia 
poprawna 
poprawna 
poprawna 

dobra 
poprawna 
poprawna 
poprawna 
nieodpo 
wiednia 

- -  2 8   

24. poprawna 
naganna 
nieodpo 
wiednia 
poprawna 
dobra 

dobra 
nieodpowi
ednia 
poprawna 
naganna 
nieodpo 
wiednia 

naganna 
nieodpowi
ednia 
poprawna 

1 2 1 6 6 2 skreślo 
ny z listy 
uczniów 

25 dobra 
dobra 
nieodpo 
wiednia 
nieodpo 
wiednia 
poprawna 

nieodpowi
ednia 
poprawna  
nieodpo 
wiednia 
poprawna 
naganna 

- 2 - - 2 2 - promocja 
śródrocz
na, 
cofnięcie 
promocji 
śródrocz
nej 

26 -  naganna 
naganna 
nieodpo 
wiednia 
poprawna 
poprawna 

- - 5 - - 1 promocja 
śródrocz
na 

27 naganna 
nieodpowi
ednia 
 naganna 
nieodpo 
wiednia 
nieodpo 
wiednia 

poprawna 
dobra 
dobra 
dobra 
dobra 

- 1 - - 2 13 -  

28 - naganna 
 

dobra 
dobra 
poprawna 
poprawna 
poprawna 

- 1 - - - 11  

29 poprawna 
poprawna 
naganna 
nieodpo 

poprawna 
naganna 
nieodpowi
ednia 

- - 1 - - 2 -  
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wiednia 
nieodpo 
wiednia 

nieodpo 
wiednia 

30 poprawna 
dobra 
naganna 
nieodpo 
wiednia 
naganna 

naganna  - 1 1 - 1 - -  

31 poprawna 
nieodpo 
wiednia 
naganna 
nieodpo 
wiednia 
nieodpo 
wiednia 

poprawna 
nieodpo 
wiednia 
poprawna 
poprawna 
poprawna 

- 1 - - - 2 -  

32 - - naganna 
nieodpo 
wiednia 
naganna 
naganna 

- - 1 - - -  

33 poprawna 
poprawna 
poprawna 
nieodpo 
wiednia 
naganna 

naganna  
nieodpo 
wiednia 
poprawna 
poprawna 
dobra 

nieodpo 
wiednia 
poprawna 
naganna 

- - - 8 3 1  

34 dobra 
naganna 
naganna 
naganna 
nieodpo 
wiednia 

naganna 
nieodpo 
wiednia 
poprawna 
poprawna 
dobra 

- - 2 - 6 8 - promocja 
śródrocz
na, 
cofnięcie 
promocji 
śródrocz
nej, pono 
wnie – 
promocja 
śródrocz
na 

35 poprawna 
naganna 
naganna 

naganna 
naganna 
naganna 
naganna 
naganna 

dobra 
poprawna 
dobra 
poprawna 
nieodpo 
wiednia 

2 4 - 2 - 20  

36 dobra 
dobra 
nieodpo 
wiednia 
poprawna 
dobra 

dobra 
dobra 
dobra 
dobra 
dobra 

- - - - 3 28 -  

37 nieodpo 
wiednia 
naganna 
poprawna 
poprawna 
poprawna 

dobra 
dobra 
dobra 
dobra 
dobra 

- 1 - - 5 19 -  

38 nieodpo 
wiednia 
poprawna 
poprawna 

nieodpo 
wiednia 
naganna 
nieodpo 

poprawna 
nieodpo 
wiednia 
naganna 

2 2 - - - 1  
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naganna wiednia 
poprawna 
poprawna 

naganna 
naganna 

39 dobra 
nieodpo 
wiednia 
poprawna 
nieodpo 
wiednia 
naganna 

nieodpo 
wiednia 
poprawna 
dobra 
dobra 
dobra 

dobra 
dobra 
dobra 
nieodpo 
wiednia 
poprawna 

2 - - 8 22 11  

 
Wnioski: 

1. Zmienność miesięcznych ocen z zachowania świadczy o weryfikowaniu działań 
wychowawczych. 

2. Poświadczonym oceną miesięczną zmianom zachowania uczniów towarzyszy zmiana 
środków wychowawczych. 

3. Nie wszystkie zadania wychowawcze okazują się trafne i skuteczne. 

 
Opracowały: Agnieszka Góralczyk, Urszula Barbara Piłasiewicz 
 
Białystok, 27.02.2017 

 
 
 
 
Załącznik nr 5 – Materiały z analizy dokumentów do pytania kluczowego 8,9 i 10 
 
 
 
 

Pytanie kluczowe 8: 
W jaki sposób następuje przepływ informacji o uczniach? 
Kryterium ewaluacji: 
Obieg informacji o funkcjonowaniu uczniów w poszczególnych działach jest prawidłowy i 
zwiększa skuteczność oddziaływań wychowawczych 
 
Dzienniki lekcyjne i dzienniczki ucznia 
Informacje w dzienniczkach szkolnych i dziennikach lekcyjnych: przepływ informacji o 
zachowaniu uczniów jest płynny. Nauczyciele na bieżąco informują o zachowaniach uczniów 
podczas lekcji i  na przerwach szkolnych. Wymieniają sie uwagami. 
E-dziennik – nauczyciele na bieżąco aktualizują oceny szkolne i oceniają postępy uczniów 
Wywiadówki, cykliczne spotkania z wychowawcami grup – nauczyciele systematycznie 
spotykają się z wychowawcami grup na wywiadówkach szkolnych (3 razy w roku) oraz 
podczas całego roku szkolnego odbywają spotkania w celu wymiany informacji odnośnie 
funkcjonowania poszczególnych uczniów.  
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Pytanie kluczowe 9: 
Jakie oddziaływania przyczyniają się do wzmocnienia właściwych zachowań uczniów? 
Kryterium ewaluacji: 
Stosowane oddziaływania wzmacniają właściwe zachowania uczniów 
 
Środki dyscyplinarne – różnorodność tych środków wpływa na możliwość właściwej 
korekty i podjęcia skutecznych kroków w celu eliminacji negatywnych zachowań 
Nagrody – docenianie zaangażowania uczniów w pracę w szkole i warsztatach szkolnych, 
możliwość wykonywania dodatkowych zadań związanych ze szkołą oraz  podkreślenie 
osiąganych wyników w nauce wpływają motywująco i  wzmacniają właściwe zachowania 
uczniów 
Dzienniczki ucznia – nauczyciele regularnie oceniają postawy uczniów w szkole i 
warsztatach szkolnych: za pracę podczas zajęć, stosunek do szkoły i warsztatów oraz kulturę 
osobistą. 
 
Pytanie kluczowe 10: 
W jakim stopniu nauczyciele przestrzegają regulaminów i procedur? 
Kryterium ewaluacji: 
Zgodna z procedurami i regulaminami praca nauczycieli wpływa na wzrost bezpieczeństwa w 
szkole 
 
 
Wydarzenia nadzwyczajne – nie było, co oznacza, że nauczyciele stosują się do 
regulaminów i procedur. 
Środki dyscyplinarne – uczniowie za każdorazowe złamanie regulaminu szkoły i warsztatów 
szkolnych oraz obowiązujących procedur otrzymują środki dyscyplinarne: głównie 
upomnienia(17/90 – 19%) i raporty naganne (51/90 – 57%).  

 
 

 
 
Załącznik nr 6 – Materiały z analizy dokumentów do pytania kluczowego 11 i 12 
 
 
 
 

Pytanie kluczowe 11:  
Jakie są efekty podejmowanych działań przez szkołę i warsztaty szkolne w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa uczniom? 
Kryterium ewaluacji:  
Wzrasta poziom poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole. 
 
Działanie Rok 2015/2016 Rok 2016/2017 

I 
półrocze 

II 
półrocze 

I półrocze 

Liczba udzielonych środków 
dyscyplinarnych  w szkole i w 
warsztatach 

22 26 44 
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Liczba wydarzeń nadzwyczajnych w 
szkole i warsztatach szkolnych 

- - - 

Ilość umieszczeń wychowanków w izbie 
przejściowej 

5 11 - 

Ilość umieszczeń wychowanków w izbie 
izolacyjnej 

- - 14 (dziewięciokrotnie ten 
sam uczeń) 

 
 
Wnioski: 

1. Nauczyciele na bieżąco reagują w przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia.  

2. Brak wydarzeń nadzwyczajnych w szkole i warsztatach szkolnych świadczy o 
wysokim poziomie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole. 

 
Opracowały: Agnieszka Góralczyk, Urszula Barbara Piłasiewicz 
Białystok, 27.02.2017  

 
 
 

 
Pytanie kluczowe 12: 
W jakim zakresie w szkole i w warsztatach szkolnych dokonuje się modyfikacji 
zaplanowanych działań wychowawczych? 
Kryterium ewaluacji:  
Działania wychowawcze modyfikowane są każdorazowo w celu wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa. 
 
Data posiedzenia RP 
Szkoły i Warsztatów 

Zakres modyfikacji zaplanowanych działań wychowawczych  

10.03.2016 
Zalecenia dyrektora szkoły dotyczące postępowania w sytuacjach 
nadzwyczajnych.  

13.10.2016 
Informacja dyrektora zakładu o procedurach związanych z 
zastosowaniem wobec ucznia środków przymusu bezpośredniego, 
zwłaszcza w postaci umieszczenia w izbie izolacyjnej. 

15.12.2016 
Przypomnienie przez dyrektora szkoły sposobów postępowania 
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas przerw 
szkolnych. 

 
Ewidencja wydarzeń nadzwyczajnych nie zawiera żadnego zapisu dotyczącego wydarzeń 
nadzwyczajnych w szkole i warsztatach szkolnych w latach szkolnych  2015/2016 i 
2016/2017. 
 
Wniosek: 
Działania wychowawcze modyfikowane są na bieżąco, gdy zaistnieje taka potrzeba. 
 
Opracowały: Agnieszka Góralczyk, Urszula Barbara Piłasiewicz 
 
Białystok, 27.02.2017  
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Załącznik nr 7 – Materiały z analizy dokumentów do pytania kluczowego 13 
 

Pytanie kluczowe 13: 
W jaki sposób szkoła i warsztaty szkolne pozyskują informacje niezbędne do eliminowania 
zagrożeń? 
Kryterium ewaluacji: 
Diagnozą dotyczącą poczucia bezpieczeństwa obejmowane są wszystkie podmioty szkoły i 
warsztatów szkolnych 
 
 
Nadzór pedagogiczny – szkoła i warsztaty szkolne pozyskują informacje od dyrektora szkoły 
oraz dyrektora zakładu, którzy na radach pedagogicznych udostępniają informacje, które są 
niezbędne do eliminowania ewentualnych zagrożeń, służy temu częsta wymiana informacji. 

 
 
 
 
Załącznik nr 8 – Materiały z analizy dokumentów do pytania kluczowego 14 

 
 
 
 
Pytanie kluczowe 14: 
W jakim zakresie prowadzona jest diagnoza poczucia bezpieczeństwa w szkole i warsztatach 
szkolnych? 
Kryterium ewaluacji:  
Diagnozą dotyczącą poczucia bezpieczeństwa obejmowane są wszystkie podmioty szkoły i 
warsztatów szkolnych. 
 
We wskazanych do analizy w projekcie ewaluacji dokumentach nie ma informacji 
dotyczących prowadzenia diagnozy poczucia bezpieczeństwa w szkole i warsztatach 
szkolnych, zatem na tej podstawie można by wnioskować, że w szkole i warsztatach 
szkolnych nie bada się poczucia bezpieczeństwa. 
Jednak zapisy dotyczące badania i analizy poczucia bezpieczeństwa uczniów pojawiają się w 
innych dokumentach, niewskazanych w projekcie ewaluacji.  Są to:  

1) „Analiza wyników ankiety dotyczącej bezpieczeństwa uczniów w szkole i w  
warsztatach szkolnych”  (styczeń 2017r.; ankietą objęto 15 uczniów, co stanowi 83,3% 
wszystkich uczniów); 

2) „Raport z ewaluacji wewnętrznej”  (kwiecień 2016r.; wymaganie 2 : „Kształtowane są 
postawy i respektowane normy społeczne”). 

Pierwszy z wymienionych dokumentów zawiera następujące wnioski: 
1. Uczniowie w szkole i na warsztatach szkolnych czują się bezpiecznie i nie odczuwają 

zagrożeń ze strony innych. 
2. Relacje między uczniami w obydwu działach są bardzo dobre i dobre. 
3. Relacje uczniów z nauczycielami warsztatów są lepsze niż w szkole. 
4. Zarówno w szkole jak i w warsztatach szkolnych uczniowie nie mają racjonalnych 

pomysłów na zmiany dotyczące poprawy ich bezpieczeństwa. 
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W drugim dokumencie, w części podsumowującej wyniki ewaluacji (str. 13), zostały 
umieszczone następujące wnioski:  

1. Wniosek nr 3:  
Prawie wszyscy uczniowie czują się bezpiecznie w szkole i w warsztatach  szkolnych, 
mimo że nie ufają nauczycielom. 

2. Wniosek nr  11:  
Z powodu braku danych nie można określić zakresu znajomości przepisów bhp i ppoż. 

3. Wniosek nr 12: Ze względu na brak danych nie można jednoznacznie stwierdzić: 

 czy uczniowie swoją poprawną postawą  nie stwarzają sytuacji zagrożenia, 

 czy nauczyciele chronią uczniów słabszych i mniej zdemoralizowanych przed 
silniejszymi i bardziej zdemoralizowanymi. 

 
 
 
Wnioski:  

1. W szkole i warsztatach szkolnych prowadzi się badania poczucia bezpieczeństwa 
większości uczniów i poddaje się analizie wyniki ankiety. 

2. Badania te i ich analiza nie stanowią spójnej diagnozy. 
3. Nie prowadzi się badań poczucia bezpieczeństwa kadry.  

 
Opracowały: Agnieszka Góralczyk, Urszula Barbara Piłasiewicz 
Białystok, 15.03.2017r. 
 
Załącznik nr 9 – wyniki ankiety dla nauczycieli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYNIKI ANKIETY  DLA  NAUCZYCIELI 
 

 

Niniejszym badaniem było przeprowadzenie analizy, jak w naszej placówce 

kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 

Celem ankiet było rozpoznanie przyczyn braku zaufania uczniów do nauczycieli, jak również 

zidentyfikowania powodów zdarzających się nagannych zachowań uczniów w szkole oraz 

poznanie opinii na temat bezpieczeństwa młodzieży w szkole i warsztatach szkolnych.  

Ankiety były całkowicie anonimowe i poufne, ponieważ  prosiliśmy o szczerość w wyrażaniu 

opinii.  
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W odpowiedzi na pytanie 1 - Czy starasz się obiektywnie ocenić zachowanie uczniów 9 osób 
odpowiedziało na tak i 1 osoba udzieliła odpowiedzi  czasami, nie zawsze mi się to udaje. 

 
 

 
 
 
 
 
 

W odpowiedzi na pytanie 2 - Czy, według Ciebie, rady pedagogiczne poświęcone omawianiu sytuacji 
dydaktyczno-wychowawczej w szkole i warsztatach szkolnych przedstawiają rzetelny obraz zachowań 
i postaw wychowanków 60% odpowiedzi było na tak , 30% częściowo , ponieważ nie  zawsze 
nauczyciele mówią uczciwie oraz opierają się na wrażeniach i odczuciach oraz 10% odpowiedzi 
to nie mam zdania. 

 

60%

30%

0%
10%

Tak, zawsze.

Częściowo.

Nie.

Nie mam zdania.
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W odpowiedzi na pytanie 3 - Jak sądzisz: jeśli na posiedzeniach rad pedagogicznych omawiane są 
postępy w zachowaniu wychowanków, analizy te są wyczerpujące 8 osób odpowiedziało tak, z 
reguły tak oraz 2 osoby odpowiedziało okazjonalnie; moim zdaniem można byłoby poświęcić 
tym kwestiom więcej czasu 

 

 
 
 
W odpowiedzi na pytanie 4 - Czy informacje na temat wychowanków, pozyskane z wymiany 
spostrzeżeń, wykorzystujesz w swojej pracy z uczniami 80% odpowiedzi zastało udzielonych 
zawsze , 10% niekiedy oraz 10%osób odpowiedziało ,że nie informuje wychowanków o 
dodatkowej wiedzy na ich temat 
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W odpowiedzi na pytanie 5 - Na czym, Twoim zdaniem, powinno być budowane zaufanie w relacji 
uczeń-nauczyciel   
Nauczyciele wskazali ,że najważniejszym kryterium budujące zaufanie w relacji uczeń 
nauczyciel jest nieuleganie naciskom, presji , manipulacjom  ,następnie spokój i opanowanie 
,komunikatywność w relacjach , wzajemny szacunek, przykład osobisty, pomoc ale nie 
wyręczanie, fachowość,  obiektywne ocenianie, skracanie dystansu zaś ostatnim wskazanym 
kryterium to zaspokojenie wszelkich potrzeb wychowanka 

L.p. 
Kryterium budujące zaufanie w relacji uczeń-

nauczyciel 
Opinie 

nauczycieli 

1. Spokój i opanowanie. 2 

2. Komunikatywność w relacjach. 3 

3. Fachowość. 7 

4. Pomoc, ale nie wyręczanie. 6 

5. Wzajemny szacunek. 4 

6. Przykład osobisty. 5 

7. Nieuleganie naciskom, presji, manipulacjom. 1 

8. Obiektywne ocenianie. 8 

9. Skracanie dystansu między uczniem a nauczycielem. 9 

10. Zaspokajanie wszelkich potrzeb wychowanka. 10 

11. Inne, 0 
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W odpowiedzi na pytanie 6 - Jak postrzegasz ogólny stosunek uczniów wobec zasad właściwego 
zachowania: wg opinii uczniowie znają zasady oraz rozumieją  właściwego zachowania w szkole 
i warsztatów ,ale tylko niektórzy uczniowie akceptują zasady właściwego zachowania w szkole 
i warsztatach  

Stosunek uczniów do zasad właściwego 
zachowania w szkole i warsztatach 

szkolnych 

Twoja opinia 
 

Tak, wszyscy 
Tylko 

niektórzy 

Nie, 
zdecydowanie 

nie 
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Uczniowie ZNAJĄ zasady właściwego 
zachowania w szkole i warsztatach. 

7 3 0 

Uczniowie ROZUMIEJĄ zasady właściwego 
zachowania w szkole i warsztatach. 

5 3 0 

Uczniowie AKCEPTUJĄ zasady właściwego 
zachowania w szkole i warsztatach. 

1 9 2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
W odpowiedzi na pytanie 7 - Które zasady właściwego postępowania są, Twoim zdaniem, 
najtrudniejsze do przestrzegania przez uczniów nauczyciele wskazali unikanie  wulgaryzmów, 
następnie panowanie nad negatywnymi emocjami, okazywanie cierpliwości, dokuczanie 
słabszym, niekulturalne zwracanie się do rówieśników, niereagowanie na polecenia 
nauczyciela, przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć, niekulturalne zwracanie się do nauczycieli, 
nieprzerywanie podczas rozmów oraz ostatni najłatwiejszy to popisywanie się przed innymi . 
 

L.p. 
Zasady właściwego postępowania najtrudniej 
oraz najłatwiej przestrzegane przez uczniów 

Opinie 
nauczycieli 

1. Unikanie wulgaryzmów. 1 
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2. Niekulturalne zwracanie się do nauczycieli. 8 

3. Niekulturalne zwracanie się do rówieśników. 5 

4. Dokuczanie słabszym. 4 

5. Przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć. 7 

6. Niereagowanie na polecenia nauczycieli. 6 

7. Panowanie nad negatywnymi emocjami. 2 

8. Okazywanie cierpliwości. 3 

9. Nieprzerywanie podczas rozmów. 9 

10. „Popisywanie się” przed innymi. 10 

11. Inne 0 
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W odpowiedzi na pytanie 8 - Jakie podejmujesz działania, aby wzmocnić właściwe zachowania 
uczniów w szkole i/lub warsztatach szkolnych  

L.p. Wzmocnienia pozytywne  L.p. Wzmocnienia negatywne 
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1. słowna pochwała 1. karanie za niewłaściwe zachowanie 

2. wpis do dzienniczka 2. uwagi negatywne w dzienniczku 

3. nagroda po pewnym czasie 3. środki dyscyplinarne 

4. rozmowa z wychowawcą grupy 4. rozmowa z wychowawcą klasy, grupy 

5. pochwała grupowa 5. obniżenie oceny z zachowania 

6. podwyższenie kieszonkowego 6. mówienie wychowawcy o swoich emocjach 

7. podwyższenie oceny z zachowania 7. odwołanie się do regulaminu szkoły 

8. rozmowa  indywidualna na forum klasy 8. ostrzeżenie słowne 

9. 
przebywanie wśród uczniów podczas 
przerw 

9. uwagi negatywne w dziennikach 

 

 
W odpowiedzi na pytanie 9 - Które działania podejmowane przez szkołę i warsztaty są, według 
Ciebie, skuteczne w przypadku eliminowania sytuacji trudnych wychowawczo wskazano rozmowę z 
wychowankiem, następnie rozmowa z wychowawcą grupy, obniżenie oceny ze sprawowania, 
udzielenie upomnienia lub nagany, obniżenie kieszonkowego , zakaz wyjścia na przepustki, 
izolacja wychowanków, a ostateczne działania to usunięcie ze szkoły lub warsztatów. 

L.p. 
Działania podejmowane na rzecz eliminacji 

 sytuacji trudnych wychowawczo 

Opinie 
nauczycieli 

1. Rozmowa z wychowankiem 1 

2. Izolacja wychowanka 7 

3. Obniżenie oceny z zachowania 3 

4. Udzielenie upomnienia lub nagany 4 

5. Usunięcie ze szkoły/warsztatów 8 

6. Rozmowa z wychowawcą grupy 2 

7. Obniżenie kieszonkowego 5 

8. Zakaz wyjść na przepustki na określony okres 6 

9. Inne,  0 
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W odpowiedzi na pytanie 10 - Czy uważasz, że oddziaływania wychowawcze szkoły i warsztatów 
przekładają się na eliminowanie trudnych sytuacji wychowawczych odpowiedzi tak, efekty są 
widoczne odpowiedziało 70% osób natomiast, 30% osób  odpowiedziało tak ,ale tylko w 
minimalnym stopniu  
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W odpowiedzi na pytanie 11 - Czy, według Ciebie, przepływ informacji o funkcjonowaniu uczniów w 
szkole i warsztatach szkolnych jest prawidłowy i wystarczający 6 osób odpowiedziało tak, 3 osoby 
raczej nie jest prawidłowy , ale jest wystarczający oraz 1 osoba nie jest ani prawidłowy, ani 
wystarczający  
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W odpowiedzi na pytanie 12 - Czy, według Ciebie, poziom bezpieczeństwa w szkole i warsztatach 

szkolnych jest wystarczający do tego, aby wychowankowie czuli się bezpiecznie  80%odpowiedziało 

tak , a  20% odpowiedziało  nie zawsze  
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 W odpowiedzi na pytanie 13 - Co, Twoim zdaniem, stanowi potencjalne zagrożenie dla poczucia 
bezpieczeństwa uczniów w szkole i warsztatach  9 osób odpowiedziało ,że to podział 
wychowanków na lepszych i gorszych ,7 osób odpowiedziało, że to agresja i przemoc fizyczna 
, 6 osób ,że przemoc werbalna i 2 osoby ,że to próba dominacji wychowanków o silniejszej 
pozycji oraz niestosowanie procedur przez nauczycieli. 
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W odpowiedzi na pytanie 14 - W jaki sposób modyfikujesz swoje działania wychowawcze, które 
wzmacniają poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole i warsztatach szkolnych 9 nauczycieli 
wskazało ,że przeprowadza rozmowy indywidualne z wychowankiem ,8 osób ,że przeprowadza 
rozmowy z wychowawcą, 7 nauczycieli przedstawia problem na forum rady pedagogicznej, 5 
osób przeprowadza rozmowę z bezpośrednim przełożonym , 4 osoby wskazują na wymianę 
poglądów z innymi nauczycielami oraz 1 osoba wskazuje konsultacje z pedagogiem lu 
psychologiem ewentualnie szuka rozwiązań w literaturze  
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 W odpowiedzi na pytanie 15 - Jak pozyskujesz informacje o potencjalnych zagrożeniach 
dotyczących wychowanków 100%nauczycieli wskazało ,że obserwuje zachowanie wychowanka , 
następnie wymienia uwagi , przeprowadza rozmowy indywidualne  ,  z dyrekcja oraz czyta akta 
osobowe  
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 W odpowiedzi na pytanie 16-  W jaki sposób zapobiegasz ewentualnym zagrożeniom wśród 
wychowanków 100% nauczycieli wskazało ,że stara się eliminować sytuacje odbiegające od 
normy , następnie 50%  uprzedza o konsekwencjach regulaminowych , kolejne 50% przywołuje 
do porządku , 70% rozładowuje sytuacje żartem  oraz przeprowadza rozmowę indywidualną , a 
pozostałe 20% nauczycieli doprowadza do zmiany tematu lub izoluje wychowanka od innych 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W odpowiedzi na pytanie 17 - Czy, Twoim zdaniem, placówka należycie zapewnia bezpieczeństwo 
wychowankom  80% nauczycieli  odpowiedziało tak , 10% nie , a nie mam  zadnia też 10% 
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Tak

80%

Nie

10%

Nie mam zdania

10%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W odpowiedzi na pytanie 18 -  Czy masz poczucie bezpieczeństwa pracując w tutejszym Zakładzie 6 
osób odpowiedziało tak, zawsze, 4 osoby wiem ,że brak poczucia bezpieczeństwa jest wpisane 
w ryzyko zawodowe 
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W odpowiedzi na pytanie 19 - Czy, według Ciebie, zapewnione jest poczucie bezpieczeństwa 
wszystkim podmiotom zatrudnionym w tutejszym Zakładzie 7 osób odpowiedziało tak, 1 osoba nie 
,pozostałe 2 osoby nie mam zdania 
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Podsumowanie: 
1. Nauczyciele szkoły i warsztatów szkolnych wskazali, że najważniejszym kryterium 

budujące zaufanie w relacji uczeń – nauczyciel jest nieuleganie naciskom, presjom i 
manipulacjom. 

2. Uczniowie znają zasady zachowywania się w szkole i na  warsztatach. Za 
najtrudniejszą do przestrzegania przez uczniów zasad właściwego zachowania jest: 
unikanie wulgaryzmów, panowanie nad negatywnymi emocjami oraz okazywanie 
cierpliwości. 

3. Szkoła i warsztaty zapewniają wychowankom poczucie bezpieczeństwa . 

4. W szkole i na warsztatach  podejmowane są różnego rodzaju działania wychowawcze 
mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań 
uczniów . 

 
 
Załącznik nr 10 – Wyniki ankiety dla ucznia 
 
 
 
 
 

Wyniki ankiety do ucznia – szkoła –warsztaty szkolne 
 

Niniejszym badaniem było przeprowadzenie analizy, jak w naszej 

placówce kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 

Celem ankiet było rozpoznanie przyczyn braku zaufania uczniów do 

nauczycieli, jak również zidentyfikowania powodów zdarzających się 

nagannych zachowań uczniów w szkole oraz poznanie opinii na temat 

bezpieczeństwa młodzieży w szkole i warsztatach szkolnych. W badaniach 

wzięło udział 17 uczniów , przeprowadzone zostały w szkole i warsztatach 

szkolnych. 

   

 

1. Czy nauczyciele szkoły – warsztatów szkolnych interesują się Twoimi 

problemami oraz obecną sytuacją? 

 

Opcja odpowiedzi Odpowiedzi (szkoła) Odpowiedzi ( warsztaty) 
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Tak 2 11,7% 15 88,2% 

Nie 4 23,5% 1 5,8% 

Nie wszyscy 11 64,7% 1 5,8% 
 

 
    Zdecydowana większość uczniów opowiedziała się za zainteresowaniem się ich 
problemami i obecną sytuacją przez nauczycieli warsztatów szkolnych tj.88,2%. 
Nauczyciele szkoły uzyskali 64,7% w odpowiedzi jako ,,Nie wszyscy”. Brak 
zainteresowania przez nauczycieli szkoły określiło 4-uczniów 23,5%, oraz 1-uczeń w 
warsztatach szkolnych 5,8%. 
 
 

2. Czy nauczyciele szkoły – warsztatów szkolnych dotrzymują obietnic ? 

 

Opcja odpowiedzi Odpowiedzi (szkoła) Odpowiedzi ( warsztaty) 

Tak 1 5,8% 13 76,4% 

Nie 2 11,7% 1 5,8% 

Czasami 13 76,4% 3 17,6% 
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   Z powyższych danych wynika, że dotrzymywanie obietnic zwartością 76,4% 
uzyskali nauczyciele warsztatów szkolnych. Taką samą wartość w odpowiedzi 
,,Czasami’’ uzyskali nauczyciele szkoły. 
 
3.Czy uważasz, że nauczyciele szkoły – warsztatów traktują Ciebie z szacunkiem ? 
 

Opcja odpowiedzi Odpowiedzi (szkoła) Odpowiedzi ( warsztaty) 

Tak 4 23,5% 17 100% 

Nie 3 17,6% 0 0% 

Nie wszyscy 10 58,8% 0 0% 

 
   Ponad połowa uczniów  (58,8%) uważa, że ,,Nie wszyscy” nauczyciele szkoły 
traktują ich z szacunkiem, 23,5% uznaje na ,,Tak’’, tylko 3 uczniów co stanowi 17,6% 
uważa, że nie jest traktowana z szacunkiem. Nauczyciele warsztatów szkolnych 
uzyskali 100% odpowiedzi pozytywnych. 
 
4. Czy w sytuacji problemowej nauczyciel szkoły – warsztatów jest osobą , która 

może Ci pomóc ? 

Opcja odpowiedzi Odpowiedzi (szkoła) Odpowiedzi ( warsztaty) 

Tak 4 23,5% 14 82,3% 

Nie 3 17,6% 1 5,8% 

Tak ,ale tylko 
niektórzy 

10 58,8% 2 11,7% 

 

 
 
     Ponad połowa uczniów  (58,8%) uważa, że ,,Tak, ale tylko niektórzy’’ nauczyciele 
szkoły są osobami które mogą pomóc, 23,5% uważa że „Tak” , oraz 3 uczniów 17,6% 
opowiedziało się na „Nie”. Nauczyciele warsztatów szkolnych uzyskali 82,2% na 
„Tak”. Dwóch uczniów co stanowi 11,7% uznało, że tylko niektórzy, na  „Nie” 1 uczeń 
5,8%. 
 
 
5. Czy są w szkole – warsztatach szkolnych nauczyciele, którym  możesz  zaufać ? 
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Opcja odpowiedzi Odpowiedzi (szkoła) Odpowiedzi ( warsztaty) 

Tak 3 17,6% 11 64,7% 

Nie 3 17,6% 2 11,7% 

Tak ,ale tylko 
niektórzy 

11 64,7% 4 23,5% 

 

 
  Według uczniów 11 odpowiedzi na „Tak” (64,7%) dotyczących zaufania uzyskali 
nauczyciele warsztatów szkolnych, taką samą wartość nauczyciele szkoły otrzymali 
w opcji „Tak, ale tylko niektórzy”. Za brakiem zaufania do nauczycieli uzyskano 
zbliżone wartości 3 (17,6%) nauczyciele szkoły, 2 (11,7%) nauczyciele warsztatów 
szkolnych. 
 
6.Czy ocena szkolna – z zajęć warsztatowych motywuje Cię do poprawnego 
zachowania ?                           

Opcja odpowiedzi Odpowiedzi (szkoła) Odpowiedzi ( warsztaty) 

Tak 2 11,7% 14 82,3% 

Nie 12 70,5% 1 5,8% 

Czasami 3 17,6% 2 11,7% 
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   Uczniowie twierdzą najbardziej do poprawnego zachowania motywuje ich ocena z 
praktycznej nauki zawodu (82,3%). Ocena szkolna stanowi nikły odsetek ( 11,7%). 
 
7. Czy nauczyciele szkoły – warsztatów szkolnych , zauważają i doceniają Twoje 
osiągnięcia ?  

Opcja odpowiedzi Odpowiedzi (szkoła) Odpowiedzi ( warsztaty) 

Tak 4 23,5% 13 76,4% 

Nie 4 23,5% 0 0% 

Czasami 9 52,9% 3 17,6% 

 

 
   Uczniowie twierdzą ,że najbardziej zauważają i doceniają ich osiągnięcia 
nauczyciele warsztatów szkolnych 76,4%, czasami  52,9% wskazano nauczycieli 
szkoły.,, Nie” określiło 4 uczniów w szkole, oraz 0 ,w warsztatach szkolnych. 
 
 
8. Czy znasz WSO ( Wewnątrzszkolny System Oceniania) obowiązujący w szkole – 
warsztatach szkolnych ? 
 

Opcja odpowiedzi Odpowiedzi (szkoła) Odpowiedzi ( warsztaty) 

Tak 6 35,2% 15 88,2% 
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Nie 5 29,4% 1 5,8% 

Częściowo 6 35,2% 1 5,8% 

 

 
  W pytaniu o znajomość Wewnątrz Szkolnego Systemu Oceniania uczniowie w 
szkole wypowiedzieli się w bardzo zbliżonych wartościach .Na ,,Tak’’(35,2%),,,Nie’’ 
(29,4%) ,Częściowo (35,2%). W warsztatach szkolnych uczniowie wskazali za 
znajomością WSO 88,2%, Na ,,Nie’’ oraz ,,Częściowo’’ ta sama wartość 5,8%. 
 
9. Czy przestrzegasz zasad właściwego zachowania w szkole – warsztatach 
szkolnych ? 

Opcja odpowiedzi Odpowiedzi (szkoła) Odpowiedzi ( warsztaty) 

Tak 5 29,4% 13 76,4% 

Nie 3 17,6% 0 0% 

Czasami 9 52,9% 4 23,5% 

 

 
   76,4% uczniów  w warsztatach szkolnych twierdzi ,że przestrzega zasad 
właściwego zachowania , w szkole zaś znaczna ilość wskazań była na ,,Czasami’’ 
52,9%. Za nie przestrzeganiem  zasad właściwego zachowania w szkole deklarowało 
się 3 uczniów (17,6%) , 0% w warsztatach szkolnych. 
10. Czy trudności w uczeniu się wpływają na Twoje zachowanie ? 
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Opcja odpowiedzi Odpowiedzi (szkoła) Odpowiedzi ( warsztaty) 

Tak 7 41,1% 9 52,9% 

Nie 6 35,2% 2 11,7% 

Czasami 4 23,5% 6 35,2% 

 

 
   Podobnie w szkole jak i w warsztatach szkolnych duża ilość wskazań była na 
,,Tak”, 7-uczniów (41,1%) szkoła i 9- uczniów (52,9%) warsztaty szkolne.,, Nie’’ 
oceniło 6-uczniów szkoły  (35,2%) , 2-uczniów (11,7%) warsztatów szkolnych. 
Czasami określiło 4-uczniów szkoły i 6-uczniów warsztatów szkolnych. 
 
 
11. Które z wymienionych nagród szkolnych najbardziej motywują Cię do 
pozytywnych zachowań ? 
 

Nagroda Odpowiedzi (szkoła) Odpowiedzi ( warsztaty) 

Pochwała 1 5,8% 2 11,7% 

Pozytywny wpis do 
dzienniczka 
(dziennika) 

2 11,7% 1 
5,8% 

Pieniężna(nagroda) 14 82,3% 15 88,2% 

Wycieczka 6 35,2% 7 41,1% 

List do sądu 5 29,4% 4 23,5% 

Podwyżka 
kieszonkowego 

10 58,8% 8 47,0% 
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    Wskazane wartości są bardzo zbliżone. Jako najbardziej motywujące do 
pozytywnych zachowań uczniowie wskazali nagrodę pieniężną zarówno w szkole 
82,3%, jak i w warsztatach szkolnych 88,2%.Kolejną nagrodą jest podwyżka 
kieszonkowego w szkole 58,8%, w warsztatach szkolnych 47,0%. Najniższą wartość 
uzyskały takie nagrody jak :możliwość wykonania pracy na własny użytek -1 uczeń, 
pochwała czy pozytywny wpis do dzienniczka. 
 
 
12. Czy uważasz, że istnieje przepływ informacji na temat Twojego zachowania, 
pomiędzy szkołą – warsztatami – internatem ? 
 
 

Opcja odpowiedzi Odpowiedzi (szkoła) Odpowiedzi ( warsztaty) 

Tak 9 52,9% 16 94,1% 

Nie 2 11,7% 0 0% 

Czasami 6 35,2% 1 5,8% 

  
 
 
     Za istnieniem przepływu informacji na temat zachowania uczniów pomiędzy 
szkołą – warsztatami a, internatem  najwięcej wskazań uzyskano w warsztatach 
szkolnych 16 co stanowi (94,1%).W szkole 9 - (52,9%).,,Czasami” określiło (35,2%) 
w szkole i (5,8%) w warsztatach szkolnych. Najniższy odsetek uczniów wypowiedział 
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się za brakiem przepływu informacji ,w szkole 2-(11,7%), 0% w warsztatach 
szkolnych. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


