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SPRAWOZDANIE ZESPÓŁU ds. EWALUACJI  

DZIAŁALNOŚCI  OŚRODKA 

Zespół ds. ewaluacji działalności edukacyjnej Ośrodka w  roku szkolnym 2013/2014  

odbył dwa spotkania grupowe oraz szereg spotkań roboczych w zawężonym składzie,  w 

wyniku czego opracował  plan ewaluacji pracy dydaktycznej Ośrodka oraz  narzędzia 

badawcze.  Opracowany plan został zatwierdzony do realizacji przez dyrektor  placówki   

mgr Urszulę Gurbę. Po akceptacji planu, w maju 2014r.  przeprowadzono badanie 

wytypowanych obszarów. 

1. obszar:  

Czy wychowankowie są bezpieczni w placówce? 

Czy diagnozuje się zachowania wychowanków? 

Czy w placówce analizuje się podejmowane działania, mające na celu eliminację/zmniejszenie 

natężenia i częstotliwości występowania zachowań trudnych?  

2. odbiorcy:  nauczyciele, rodzice uczniów 

3. wykonawcy ewaluacji:    KC, IC, DO, MS, AS, AZ  

 

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE WYNIKÓW – ANKIETA DLA NAUCZYCIELI 

1.Czy zna Pani/Pan niżej wymienione procedury?   
 

 

Procedura pełnienia dyżurów nauczycielskich na przerwach międzylekcyjnych   

   

TAK 
% 

NIE 
% 

brak 
odp. 
% 

69,8 30,2  

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW 96,5 3,5  
Procedury opieki nocnej 41,9 58,1  
Procedury przekazywania uczniów 89,5 10,5  

Procedura samodzielnego wyjazdu i wyjścia uczniów z SOSW 77,9 22,1  
Procedura postępowania w sytuacji samowolnego opuszczenia SOSW przez ucznia  67,4 30,3 2,3 
Procedura postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia wynikających 

z trudnych zachowań uczniów  

95,3 3,5 1,2 

Procedura współpracy z rodzicami w czasie odbierania i przywożenia uczniów do SOSW 87,2 8,1 4,7 
Procedury postępowania nauczycieli i wychowawców w sytuacjach zagrożenia dzieci i 

młodzieży demoralizacją 
86,6 31,3  

Procedura postępowania nauczycieli \wychowawców w przypadku zagrożenia zdrowia lub 

życia uczniów w wyniku wypadku, choroby, czynu karalnego 
86 12,8 1,2 

 Czy wyżej wymienione procedury są dla Pani/Pana zrozumiałe? 93 5,8 1,2 

2. Czy Pani/Pana zdaniem procedury wyczerpująco odpowiadają na sytuacje pojawiające się w 
Ośrodku? 

86 10,5 3,5 

Jeżeli NIE, to co i  w której procedurze  należy  zmienić lub dopisać? 
- niejasne są procedury strategii współpracy nauczycieli i wychowawców w sytuacjach o charakterze seksualnym 
1,2% 
- ustalić zasady przyjmowania (czy nie ) na zajęcia uczniów , którzy przychodzą do szkoły mimo choroby czy złego 
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samopoczucia 1,2% 

- ustalić zasady, procedury, czy możliwości czynności proceduralno- prawnych posiadanych przez szkołę w sytuacji 

gdy uczeń ze względu na stan zdrowia lub zachowanie, nie nadaje się do nauki w grupie a rodzice nie wyrażają 

zgody na nauczanie indywidualne1,2% 

4. Czy zgłaszała Pani/Pan propozycje rozwiązań mających na celu podniesienie jakości pracy 
szkoły w zakresie bezpieczeństwa? 

30,2 67,5 2,3 

Jeśli TAK to w jakie i czy zostały uwzględnione? 
- prośba o wyznaczanie zastępstw na dyżurach za nauczycieli nieobecnych1,2% 
-zmiana składu uczniów i osób pracujących w klasie1,2% 
- zgłoszone i uwzględnione uwagi do procedury postępowania w przypadkach zagrożenia zdrowia … 1,2% 
- propozycje konstruktywnych rozwiązań i postępowania są zawsze brane pod uwagę i realizowane w miarę 
możliwości i zależnie od skuteczności (nie w formie zapisów w procedurach1,2% 
-  „tak – złaszałem/łam”  - dotyczy sytuacji nauczyciela na zastępstwie gdy mimo próśb nie  zostaje przydzielony ani 
asystent ani drugi nauczyciel do tej grupy uczniów 1,2% 
- zgłaszałam/łem i zostały uwzględnione – 2,3% 

 

Jeżeli  ma Pani / Pan propozycje  uzupełnienia lub modyfikacji  rozwiązań poprawy jakości pracy ośrodka w zakresie 
bezpieczeństwa, proszę wpisać je poniżej. 
- ustalić kto i za co odpowiada 1,2% 
- procedur jest za dużo 1,2% 
- zorganizować szkolenie w zakresie edukacji seksualnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną –                           
dr Fornalik, lub konsultacje 1,2% 

 

5. Dzieci z jakimi głównie  Pani/Pan pracuje są: 
niesłyszące w normie intelektualnej     

27,9 

  autystyczne w normie intelektualnej lub upośledzone w st. lekkim 40,7 

autystyczne upośledzone umysłowo w st. umiarkowanym lub znacznym                  56,9 

upośledzone umysłowo z inną niepełnosprawnością niż autyzm 26,7 

Czy spotyka się Pani/Pan z zachowaniami trudnymi swoich wychowanków? 91,9 

Jeżeli TAK, to jakiego rodzaju są to zachowania (można wybrać kilka odpowiedzi): 
- zakłócające (wybuchy złości, pochrząkiwanie, plucie, ucieczki od pracy, autostymulacje i inne) 

88,4 

- agresywne (agresja fizyczna i/lub słowna) 75,6 

- autodestrukcyjne 51,2 

-zachowania stereotypowe 80,2 

-nadaktywność 27,9 

- inne:  
wycofanie się 1,2% 
natrętne mówienie 1,2%  
bierność  2,3% 
kłamstwa i kradzieże 3,5% 

 

7.  Czy rejestruje Pani/Pan ilość i rodzaj zachowań trudnych? 58,1 37,2 4,7 

Jeżeli NIE, to z czego to wynika? 
- nie jest w stanie prowadzić zapisów podczas pracy, a potem to umyka 1,2% 

- brak czasu 1,2% 

-zmiana klasy co godzinę 1,2% 

-występujące zachowania są adekwatne do rodzaju niepełnosprawności 1,2%  

-występujące zachowania są adekwatne do wieku rozwojowego 1,2% 

- zachowania trudne nie występują  1,2% 

- to czy rejestruję, zależy od nasilenia zachowań trudnych 1,2% 

- nie są nasilone 1,2% 

- drobne zachowania zbyt dużo i często 1,2% 

- niewielka ilość godzin z takimi dziećmi i wystarczy inf. słowna dla wychowawcy i pisemna dla rodziców 2,3% 
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-  nie ma zeszytu do notowania 2,3% 

- niewiele tych zachowań/małe nasilenie 2,3% 

- zbyt dużo zachowań trudnych lub o charakterze ciągłym 4,6% 

-informuję wychowawcę 4,6% 

Jeżeli TAK to w jaki sposób Pani/Pan rejestruje zachowania trudne wychowanków? 
- opis zachowania 1,2% 

-- zapisuję 1,2% 

- specjalny zeszyt dla danego ucznia 1,2% 

- własna tabela / zeszyt 1,2% 

-protokoły ze spotkań zespołów 1,2% 

- jeśli taka procedura została przyjęta względem danego ucznia to -tabela częstotliwości lub formuła A-B-C  2,3% 

- zeszyty 2,3% 

-tabele 3,5% 

- karta zachowań  

- zeszyty zachowań trudnych  3,5% 

- rozmowa z nauczycielami, dyrektorem, psychologiem, pedagogiem, rodzicami  3,5% 

- wpis do dziennika  3,5% 
-wpis do zeszytu obserwacji lub korespondencji 16,3% 

 

8.  Czy bierze Pani/Pan udział w spotkaniach zespołów omawiających edukację i zachowanie 
uczniów? 

91,9 5,8 2,3 

9. Czy wg Pani/Pana wnioski wyciągane w czasie spotkań zespołów są wdrażane? 79 11,7 9,3 

Jeżeli NIE, to wg Pani/Pana z czego to wynika? 
- nie były organizowane 1,2% 
- mam w tym czasie zajęcia kiedy są spotkania zespołów 1,2%  
- ze zmęczenia 1,2% 
-ze złożoności problemu 1,2% 
- braku  spójności działań nauczycieli i wychowawców 1,2% 
-nie wszystkie są wdrażane 1,2% 
- z braku konsekwencji 4,6% 
-nie wiem 4,6% 

 

10. Czy wg Pani/Pana analizuje się skuteczność podejmowanych działań wdrażanych na 
podstawie ustaleń zespołów omawiających edukację i zachowanie uczniów? 

67,4 25,6 7 

Jeżeli TAK, to w jakiej formie? 
- omawianie skuteczności  w czasie spotkań zespołów terapeutycznych lub spotkań z lekarzem 1,2% 

- analiza częstości zachowań 1,2% 

- ocena opisowa 1,2% 

-ankiety 1,2% 

-ocena zachowania 1,2% 

- analiza przypadku 1,2% 

-ewaluacja  1,2% 

-sprawozdania 1,2% 

- analiza obserwacji bieżącej z osobami zainteresowanymi 1,2% 

- podczas bieżącej pracy-  poprzez  obserwacje zachowania i ocena czy uległo poprawie 1,2% 

- na radach pedagogicznych, w trakcie  indywidualnych rozmów 1,2% 

- rozmowy z gronie osób pracujących z danym uczniem 1,2% 

- wprowadzając zmiany w pracy opiekuńczo-wychowawczej 1,2% 

- podczas ponownych spotkań zespołów 3,5%  

- obserwacja 7% 
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- dyskusja /rozmowa 16,3% 

11.  Czy podejmuje Pan/Pani działania mające na celu zdiagnozowanie przyczyn występowania 
zachowań trudnych u uczniów? 

98,8  1,2 

Jeżeli NIE, to z czego to wynika?  

12.  Czy współpracuje Pani/Pan w zakresie ustalania przyczyn występowania zachowań trudnych 
u uczniów z: 
wychowawcą klasy      

 
 
66,3 

zespołem nauczycieli uczących danego ucznia 53,5 

rodzicami    75,6 

 psychologiem      68,6 

pedagogiem 48,8 

dyrekcją        40,7 

 służbą zdrowia     43 

policją 0 

Inne wolontariusze i inne osoby pracujące poza placówką 23,3 

Liczba wychowawców udzielających odpowiedzi na to pytanie 23,3 

13.  Czy znając przyczyny występowania zachowań trudnych, podejmuje Pani/Pan próby ich 
eliminacji? 

98,8  1,2 

Jeżeli NIE, to z czego to wynika?  

14. Czy wg Pani/Pana uczniowie  czują się bezpiecznie w naszej placówce? 95,4  4,6 

15. Czy wg Pani/Pana uczniowie są bezpieczni w naszej placówce? 96,5 3,5  

Jeżeli NIE, to z czego to wynika? 
- tak i nie, czasami zachowania trudne pojawiają się bez wcześniejszych symptomów 
-- drzwi wejściowe są otwarte - łatwo jest uciec ze szkoły i poza ogrodzenie a stan  wyposażenia, sprzętów 

(niektórych) zagraża bezpieczeństwu uczniów 

 

16. Czy szkoła rozpoznaje potrzeby i oczekiwania uczniów  (tych, których poziom funkcjonowania 
pozwala na to) dotyczące  ich bezpieczeństwa? 

81,4 5,8 12,8 

Jeżeli TAK, to w jakiej formie? 
- opieka jest wystarczająca 1,2% 

- chronimy ich przed nimi samymi i ich kolegami 1,2% 

- wspólne wyjścia poza teren placówki, filmowanie, analizowanie 1,2% 

-pogadanki 1,2% 

-ankiety 1,2% 

-reagowanie na informacje od rodziców, nauczycieli, psychologa, pedagoga 1,2% 

-dostosowywanie składu klas 1,2% 

-analiza zagrożeń 1,2% 

-działania intuicyjne 1,2% 

-mediacje 1,2% 

-reagowanie 1,2% 

- spotkań zespołów problemowych 1,2% 

- dostosowanie warunków do rodzaju niepełnospr. zgodnie z wymogami  1,2% 

- tworzy i zmienia procedury 2,3% 

-apele 4,6% 

-zebrania/zespoły 4,6% 

- obserwacja ucznia przez nauczycieli pozwala na dostrzeżenie takich potrzeb 5,8% 

-rozmowa 14% 

 

Jeżeli NIE, to co Pan/Pani proponuje aby to się zmieniło? 
- przygotowanie ankiety skierowanej  do rodziców nt. potrzeb dziecka i ich realizacji 1,2% 

 

17.  Czy szkoła rozpoznaje potrzeby i oczekiwania rodziców  dotyczące  bezpieczeństwa ich 84,9 8,1 7 
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dzieci w sytuacji gdy wystąpią u nich zachowania trudne? 

Jeżeli TAK, to w jakiej formie? 
- współpraca z psychologiem i służbą zdrowia 1,2% 

- filmowanie treningów  społecznych 1,2% 

-opieka nauczycieli i asystentów 1,2% 

-istnieje pokój wyciszeń 1,2% 

-rozmowy telefoniczne z rodzicami 1,2% 

-ankiety ewaluacyjne 1,2% 

- rozmowy, proponowanie wsparcia w postaci wypracowanych w szkole procedur 1,2% 

- porady  profesjonalistów 1,2% 

- wizyty domowe, spotkania w szkole 1,2% 

- zmiany w klasach  1,2% 

-reagowanie na skargi rodziców 1,2% 

-szukanie przyczyn problemów 1,2% 

-usuwanie niebezpiecznych przedmiotów 1,2% 
- konsultacje, zapisy w zeszycie korespondencji 1,2% 

- rozmowa 1,2% 

- ankieta 1,2% 

-rozmowy z wychowawcą, dyrektorem 1,2% 

-zebrania 2,3% 

- jest opieka służby zdrowia 3,5% 

- konsultacje, spotkania zespołów problemowych 3,5% 

- zeszyt korespondencji 5,8% 

- indywidualne spotkania z rodzicami(wymiana informacji, pogłębiona analiza sytuacji)  23,3% 

 

Jeżeli NIE, to co Pan/Pani proponuje aby to się zmieniło? 
- współpraca z rodziną, monitorowanie zachowań 1,2% 

- większa współpraca z rodzicami, zaangażowanie ich i próba przekonania o potrzebie  wdrażania leczenia oraz 

prawidłowego postępowania w sytuacjach trudnych1,2% 

 

18. Czy szkoła rozpoznaje potrzeby i oczekiwania nauczycieli dotyczące  bezpieczeństwa 
uczniów w sytuacji gdy wystąpią u nich zachowania trudne? 

72,1 22,1 5,8 

Jeżeli TAK, to w jakiej formie?  
- rozmowy, wnioski podczas rozmów  na radach pedagogicznych obrad zespołów   problemowych 1,2% 

- stara się zapewnić wsparcie nauczycielowi, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom zajęć 1,2% 

- szkolenia, spotkania 1,2% 

- nauczyciel zgłasza problem osobom współpracującym i dyrekcji, wychowawca ustala termin spotkania zespołu 

problemowego 1,2% 

- spotkania zespołów, analiza materiału filmowego, notatki z  obserwacji zachowania ucznia 1,2% 

- rozpoznaje potrzeby i oczekiwania ale ich nie wdraża 1,2% 

- istnieją zespoły ds. zachowań trudnych 1,2% 

-wzywanie pogotowia 1,2%   

- rozmów indywidualnych z dyrekcją, chociaż nie zawsze da się coś zmienić 1,2% 

- procedura dotycząca zachowań trudnych 1,2% 

- spotkania zespołów terapeutycznych, organizowani  konsultacji z lekarzem, rodzicami, ustalanie  

   procedur postępowania doraźnego  1,2% 

-ewaluacja 2,3% 

- udostępnienie pokoju wyciszeń 2,3% 

- dodatkowe osoby wspomagające 2,3%  
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- WDN-y, spotkania zespołów, szkolenia, superwizje 2,3%  

- konsultacje z pracownikami NZOZ (lekarz, psycholodzy, pedagodzy) 2,3% 

- dostosowuje otoczenie i procedury 2,3% 

-ankiety 3.5% 

- spotkania nauczycieli i omawianie występujących zachowań /spotkania zespołów problemowych  7% 

-rozmowy z rodzicami, psychologiem, pedagogiem 12,8% 

Jeżeli NIE, to co Pan/Pani proponuje aby to się zmieniło? 
- przydział godzin pomocy naucz. powinien być rozdzielany wg potrzeb, a nie równo pomiędzy wszystkie klasy 

1,2% 

- brakuje na to czasu 1,2% 

- proponuję choć minimum: by w klasie były przynajmniej 2 osoby dorosłe (tj. 2 pracowników) 1,2% 

- brak informacji na kogo uważać, czego się spodziewać – nauczyciel zdany sam na siebie1,2% 

-udzielanie wsparcia i pomocy 1,2% 

- pomoce powinny pracować popołudniami z grupą 1,2% 

- sale są nieprzygotowane brak gier, sprzętu do rehabilitacji 1,2% 

 

19. Czy zajęcia przydzielone Pani/Panu odbywają się w warunkach gwarantujących 
bezpieczeństwo Pani/Panu i uczniom? 

86 14  

Jeżeli NIE, to z czego to wynika? 
- bezpośrednia agresja uczniów (silniejszych ode mnie) 1,2% 

 - brak osoby wspierającej (asystenta)podczas niektórych zajęć lub niewystarczające wsparcie  osobowe w czasie 

gdy stan funkcjonowania  ucznia nie jest stabilny. Czasem zdarza się, że rewalidacja nie odbywa się ze względu na 

zastępstwa, więc brak drugiej osoby w klasie zmniejsza komfort pracy, może negatywnie wpłynąć na warunki 

bezpieczeństwa. 1,2% 

-kable na wierzchu 1,2% 

-nieprzymocowane tablice 1,2% 

- słabe oświetlenie 1,2% 

-brak wparcia pomocy 1,2% 

-brak bezpiecznych szyb 1,2% 

-brak zastępstw za opiekunów 1,2% 

- brak osoby do zapewnienia opieki pozostałym uczniom, w sytuacji gdy jeden z nich jest agresywny, ucieka 1,2% 

- zbyt małe pomieszczenia, trudno odizolować ucznia z zachowaniami trudnymi 1,2% 

- łączenia grup głw. w półświetlicach, zbyt dużo dzieci  1,2% 

 

 

Analiza wyników była utrudniona poprzez: 

- udzielanie przez respondentów odpowiedzi w sposób wybiórczy, pomijanie niektórych 

pytań; 

- udzielanie odpowiedzi na pytania zamknięte zarówno „tak”  i „nie”; 

- nieoddanie ankiet przez część osób objętych badaniem; 

- stosowanie nieujednoliconej nomenklatury np.: zeszyt, zeszyt do korespondencji lub karta 

zachowań, zeszyt zachowań, specjalny zeszyt. 

Kryteria oceniania wyników ankiet; 

- zaznaczone obydwie odpowiedzi „tak’ i ‘nie” nie były brane w ogóle pod uwagę; 

- komentarze do pytań zamkniętych nie były brane pod uwagę i nie zostały zawarte w 

niniejszym sprawozdaniu. 
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Czy wychowankowie są bezpieczni w placówce? 

 Z  10 na 11 wymienionych dokumentów zapoznała się więcej niż połowa badanych 

pracowników pedagogicznych. Najmniej osób (67,4% ) zapoznało się z „Procedurą 

postępowania w sytuacji samowolnego opuszczenia SOSW przez ucznia”, a najwięcej 

(97,3%) z „Procedurą ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW”.  

 Dokument z którym zapoznała się mniej niż połowa pracowników(41,9% )  to „Procedury 

opieki nocnej”.  

Dla 86% respondentów procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

wychowanków wyczerpująco odpowiadają na sytuacje pojawiające się w Ośrodku. 

Przeciwnego zdania jest 10,5% badanych osób, a 3,5% wstrzymało się od udzielenia 

odpowiedzi. 4,6% ankietowanych wyszczególniło co należałoby zmienić lub dopisać w 

procedurach. 30,2% respondentów już na etapie tworzenia procedur zgłaszało propozycje 

rozwiązań mających na celu podniesienie jakości pracy Ośrodka w zakresie bezpieczeństwa, 

a 8,1 % podaje, że ich propozycje zostały uwzględnione. 3,5% respondentów podało kolejne 

propozycje rozwiązań w zakresie poprawy bezpieczeństwa. 

95,4% osób objętych badaniem twierdzi, że uczniowie czują się bezpiecznie w naszej 

placówce, przeciwnego zdania  było 0% , a 4,6% wstrzymało się od udzielenia odpowiedzi.  

Natomiast na pytanie czy uczniowie są bezpieczni w placówce 96,5% odpowiedziało 

twierdząco. Przecząco na to pytanie odpowiedziało 3,5%,  a 2,3% wyjaśniło z czego to                    

wg nich wynika. 

81,4% respondentów uważa, że szkoła rozpoznaje potrzeby i oczekiwania uczniów 

dotyczące ich bezpieczeństwa. Z tym poglądem nie zgadza się 5,8% badanych – nie podając 

propozycji działań, które mogłyby to zmienić, a 12,8% nie udzieliło odpowiedzi w tym 

zakresie. Według 84,9% ankietowanych rozpoznawane są  potrzeby  i oczekiwania  rodziców 

w zakresie bezpieczeństwa ich dzieci, podczas występowania u nich zachowań trudnych.                

Z poglądem tym nie zgadza się 8,1%, a 2,3%  podaje propozycje co zrobić aby to się 

zmieniło. 7% nie odpowiedziało na to pytanie. 

Według 72,1% badanych, szkoła rozpoznaje potrzeby i oczekiwania nauczycieli, 

dotyczące bezpieczeństwa uczniów, w sytuacji gdy występują u nich zachowania trudne. 

Przeciwnego zdania jest 22,1% badanych, a 5,8 wstrzymało się od udzielenia odpowiedzi. 

8,1% respondentów podało co można zrobić aby poprawić działalność szkoły w tym 

zakresie.86,% pracowników pedagogicznych objętych badaniem twierdzi, że zajęcia im 

przydzielone odbywają się w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo. Natomiast 14%  

jest przeciwnego zdania. 12,7% respondentów podało przykłady zagrożeń dla 

bezpieczeństwa uczniów, które ich zdaniem występują na terenie Ośrodka. 

 

Czy diagnozuje się zachowania wychowanków?  



8 
 

Czy w placówce analizuje się podejmowane działania, mające na celu eliminację/zmniejszenie 

natężenia i częstotliwości występowania zachowań trudnych?  

 

Spośród badanych osób 27,9% pracuje z uczniami niesłyszącymi w normie 

intelektualnej, 40,7% z autystycznymi w normie intelektualnej lub upośledzonymi w st. 

lekkim, 56,9% z autystycznymi upośledzonymi w st. umiarkowanym lub znacznym, 26,7% z 

upośledzonymi umysłowo z inną niepełnosprawnością. Spośród  ankietowanych 91,9% 

spotyka się z zachowaniami trudnymi u swoich wychowanków. 58,1% spośród nich 

rejestruje ilość i rodzaj zachowań trudnych, 37,2% tego nie robi, a 4,7% nie udzieliło 

odpowiedzi na to pytanie. Sposób rejestrowania zachowań trudnych jest bardzo 

zróżnicowany – zeszyty, własne tabele, protokoły ze spotkań zespołów, karty zachowań, 

zeszyty zachowań, wpisy do dziennika, wpisy do zeszytu obserwacji, wpisy do zeszytu 

korespondencji.  

91,9% respondentów bierze udział w spotkaniach zespołów omawiających edukację            

i zachowanie uczniów, a 79% spośród nich uważa, że wnioski wyciągane podczas spotkań są 

wdrażane w życie. Z tym stwierdzeniem nie zgadza się 11,7% badanych natomiast  2,3% nie 

udzieliło odpowiedzi w tym zakresie. 67,4% sądzi, że analizuje się skuteczność działań 

podejmowanych na podstawie ustaleń zespołów omawiających edukację i zachowanie 

uczniów. 25,6% jest przeciwnego zdania. 

Działania mające na celu zdiagnozowanie przyczyn występowania u uczniów 

zachowań trudnych podejmuje 98,8% ankietowanych osób. 1,2% nie czyni tego i nie podało 

z czego to wynika.  Najwięcej osób w ramach ustalania przyczyn zachowań trudnych 

współpracuje z wychowawcą klasy – 66,3% (wśród ankietowanych było 23,3% 

wychowawców), z rodzicami- 75,6% ,  z psychologiem – 68,6% i zespołem nauczycieli 

uczących w danej klasie – 53,5%.  Poniżej 50% respondentów współpracuje z – pedagogiem, 

dyrekcją, służbą zdrowia, wolontariuszami i innymi osobami spoza placówki. Nikt z 

udzielających odpowiedzi na to pytanie nie współpracuje z Policją.  

Znając przyczyny występowania zachowań trudnych  98,8%  ankietowanych osób 

podejmuje próby ich eliminacji. 1,2% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. 

 

Wnioski: 

1. Więcej niż połowa badanych osób zapoznała się z 10 spośród 11 dokumentów. Jednak 

stopień zaznajomienia się z nimi jest bardzo zróżnicowany.  

Propozycja Zespołu naprawy sytuacji - zarządzeniem dyrektora Ośrodka zobligować 

pracowników do  zapoznania się ze wszystkimi obowiązującymi procedurami. 

 

2. Wysoki odsetek osób, które nie zapoznały się z procedurami opieki nocnej, może wynikać z 

fakt, że ten dokument w sposób bezpośredni dotyczy niewielkiej grupy pracowników. 
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3. Ujednolicić obowiązującą nomenklaturę, aby wszyscy posługiwali się jednakowym 

nazewnictwem, co może bezpośrednio wpłynąć na poprawę organizacji pracy i 

przeprowadzanie ewaluacji w zakresie działalności edukacyjnej Ośrodka. 

4. Ujednolicić sposób rejestrowania ilości, rodzaju i nasilenia zachowań trudnych, co może 

bezpośrednio wpłynąć na poprawę organizacji pracy i przeprowadzanie ewaluacji w zakresie 

działalności edukacyjnej Ośrodka. 

5. Wykonać listę najpilniejszych i możliwych do wykonania postulatów nauczycieli dotyczących 

warunków bezpieczeństwa nauczycieli i uczniów w salach lekcyjnych i zrealizować je w 

czasie wakacji. 

6. Ustalić i wprowadzić w życie sposób wzajemnej pomocy w sytuacji kryzysowej, gdy 

nauczyciel jest bez asystenta. 
 

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE WYNIKÓW – 

 ANKIETA DLA RODZICÓW UCZNIÓW 

1. Czy wg Pani/Pana, Pani/Pana dziecko jest bezpieczne w naszej placówce? 
 

TAK –  83,6%  odpowiedzi      NIE –    14,8%       BRAK ODPOWIEDZI -1,6% 

Jeżeli NIE, to z czego to wynika: 

- niewystarczająca kontrola nauczycieli 1,6% 

-agresja innych dzieci 1,6% 

- dużo dzieci, mało opiekunów 1,6% 

-często jest kaleczony przez inne dzieci 1,6% 

- przebywa na świetlicy z agresywnymi dziećmi 1,6% 

- z zachowań trudnych innych dzieci 1,6% 

-nieodpowiedzialności niektórych opiekunów 1,6% 

- Jestem niezadowolona z powodu zmiany kierowców z firmy Partner. Jestem bardzo zdenerwowana z powodu nie 

ustalania z rodzicami zmiany kierowcy. 1,6% 

-Położenie szkół to wielki błąd. Dzieci ze szkoły podstawowej narażone są na agresję i złe zachowania uczniów 

autystycznych.  Powinno być oddzielne wejście dla tych co  zostali w tej szkole i kompleks szatni. Dzieci ze złym 

zachowaniem powinny być izolowane, aby dzieci nie widziały i brały przykładu ze złych zachowań. 1,6% 
 

2. Czy u  Pani/Pana dziecka występują zachowania trudne? 

TAK –  82%    NIE –  18%   
 

Jeżeli TAK, to:  

Jakiego rodzaju są to zachowania: 

% 

zakłócające (wybuchy złości, pochrząkiwanie, plucie, ucieczki od pracy, autostymulacje, inne) 55,7 

autodestrukcyjne 16,4 

agresywne (agresja fizyczna i/lub słowna) 27,7 

zachowania stereotypowe 45,9 

nadaktywność 32,8 

- inne 
- syn ma problem z odmową; jeśli odmówię czegoś na terenie domowym, np. oglądania bajki gdy 
wychodzimy na spacer 1,6% 
- po trochę wszystkie wymienione 1,6% 

 



10 
 

- upór 1,6% 
- kłopoty ze snem 1,6% 
- pobudzenie seksualne 1,6% 
- nie chce wchodzić do toalety 1,6% 
- brak komunikacji 1,6% 
- słowotok 1,6%  
-trzepotanie rękoma w miejscach publicznych 1,6% 
- kiedy idziemy do kogoś w odwiedziny, dziecko kieruje się prosto do łazienki i chce wszystko 
oglądać 1,6% 
-nadwrażliwość emocjonalna 1,6% 

 

 Czy informuje Pani/Pan wychowawcę klasy  (ustnie lub pisemnie) o ilości i rodzaju zachowań trudnych 

występujących poza Ośrodkiem? 

TAK –  85,2%    NIE –  9,8       BRAK ODPOWIEDZI- 4,9% 

 

Jeżeli NIE , to z czego to wynika? 

- nie widzę takiej potrzeby, chyba, że mam świadomość, że podobne zachowanie może przejawiać się w szkole 
- nie jest to aż tak nasilone, by- prócz irytacji lub zmęczenia – trzeba było zgłaszać. traktuję to jako cechę mojego 

autystycznego dziecka 1,6% 

-tak samo zachowuje się w szkole, jak i w domu 1,6% 

- bo wynika to z jego dojrzewania 1,6% 

Czy współpracuje Pani/Pan z którymś z wymienionych specjalistów w zakresie radzenia sobie z zachowaniami 

trudnymi dziecka: 

 % 

wychowawca klasy 78,7 

nauczyciel 31,1 

wychowawca świetlicowy/internatowy 24,6 

psycholog 31,1 

pedagog 8,2 

dyrektor 4,9 

pracownik służby zdrowia 49,2 

policjant - 

 

Czy informacje uzyskane w czasie rozmów z lekarzem, pielęgniarką, psychologiem itp. przekazuje Pan/Pani 

pracownikom pedagogicznym Ośrodka? 

 

TAK –   93,4%   NIE –    6,6%  

Jeżeli TAK to: czy wg Pani/Pana przekazywane informacje są wykorzystywane przez nauczycieli  w dalszej pracy 

dydaktyczno – wychowawczej z dzieckiem? 

TAK –   83,6%   NIE –6,6%      BRAK ODPOWIEDZI- 9,8% 

Czy wg  Pani/Pana podejmuje się w Ośrodku działania mające na celu zdiagnozowanie przyczyn występowania 

zachowań trudnych u wychowanków? 

 

TAK –   83,6%  NIE  –   9,8%   BRAK ODPOWIEDZI- 6,6% 
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Czy wg  Pani/Pana pracownicy pedagogiczni znając przyczyny występowania zachowań trudnych podejmują próby 

ich eliminacji? 

 

TAK –    91,8  NIE –   6,6%      BRAK ODPOWIEDZI- 1,6%  

 Czy pracownicy pedagogiczni Ośrodka  znają Pani/Pana potrzeby i oczekiwania  dotyczące  bezpieczeństwa 

dziecka w sytuacji gdy wystąpią u niego zachowania trudne? 

TAK –  82     NIE –  16,4    BRAK ODPOWIEDZI- 1,6% 

Czy zajęcia w których uczestniczy Pani/Pana dziecko odbywają się w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo w 

sytuacji wystąpienia zachowań trudnych? 

TAK –  86,9%   NIE –8,1      BRAK ODPOWIEDZI- 4,9% 

 

Analiza wyników była utrudniona poprzez: 

-nieoddanie ankiet przez 89 osób objętych badaniem; 

- udzielanie przez respondentów odpowiedzi w sposób wybiórczy, pomijanie niektórych 

pytań; 

- udzielanie odpowiedzi na pytania zamknięte zarówno „tak”   i „nie”. 

 

Kryteria oceniania wyników ankiet; 

- zaznaczone obydwie odpowiedzi „tak’ i ‘nie” nie były brane w ogóle pod uwagę: 

- komentarze do pytań zamkniętych nie były brane pod uwagę i nie zostały zawarte w 

niniejszym sprawozdaniu; 

- 11 osób % badanych stwierdziło, że u ich dziecka nie występują zachowania trudne. Jednak 

wszyscy oni wypełnili dalszą część ankiety. Ich odpowiedzi ujęto w sprawozdaniu, jako 

opinię o działalności placówki. 

 

Czy wychowankowie są bezpieczni w placówce? 

83,6 % osób objętych badaniem twierdzi, że ich dzieci  są bezpieczne w naszej 

placówce. Przeciwnego zdania  jest  14,8 %  i tyle samo respondentów podało powody                       

z których wg nich wynika zagrożenie bezpieczeństwa ich dzieci. 1,6% wstrzymało się od 

udzielenia odpowiedzi w tym zakresie.  

86,9% ankietowanych twierdzi, że zajęcia w których uczestniczą ich dzieci, odbywają 

się w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo, w czasie występowania zachowań 

trudnych. 8,1% uważa, że tak nie jest, a 4,9% wstrzymało się od udzielenia odpowiedzi na 

ten temat. 

 

 

Czy diagnozuje się zachowania wychowanków?  
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Czy w placówce analizuje się podejmowane działania, mające na celu 

eliminację/zmniejszenie natężenia i częstotliwości występowania zachowań trudnych?  

Na pytanie czy u Pani/Pana dziecka występują zachowania trudne twierdząco 

odpowiedziało 82% ankietowanych, a przecząco 18 %. Najczęściej występujące zachowania 

trudne wg badanych rodziców to zachowania zakłócające 55,7%, zachowania stereotypowe 

45,9% oraz nadaktywność 32,8% 

85,2%  respondentów informuje wychowawcę klasy o ilości i rodzaju zachowań 

trudnych (a  tylko 82% potwierdziło fakt ich występowania).  9,8% spośród badanych 

rodziców nie czyni tego, a 6,6% wyjaśnia z czego ten fakt wynika. 4,9% nie udzieliło 

odpowiedzi w tym zakresie. 

W zakresie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi u dziecka 78,7% współpracuje               

z wychowawcą, 49,2% z pracownikami służby zdrowia 31,1% z nauczycielami, 31,1%                 

z psychologiem,  24,6% z wychowawcami świetlicowymi.  Najmniej respondentów 

współpracuje z pedagogiem 8,2% oraz z dyrektorem 4,9% . 

93,4% ankietowanych przekazuje informacje uzyskane w czasie spotkań ze 

specjalistami pracownikom pedagogicznym Ośrodka. 6,6% badanych informacje tam 

uzyskane pozostawia do swojej wiadomości. Spośród rodziców objętych badaniem 83,6% 

twierdzi, że przekazywane informacje  są wykorzystywane przez nauczycieli do dalszej 

pracy dydaktyczno-wychowawczej. Z twierdzeniem tym nie zgadza się 6,6% badanych osób, 

a 9,8% wstrzymało się od udzielenia odpowiedzi. 

Według 83,6% % ankietowanych w Ośrodku podejmuje się działania mające na celu 

zdiagnozowanie przyczyn występowania zachowań trudnych u wychowanków.  Z poglądem 

tym nie zgadza się 9,8%, a  6,6% nie odpowiedziało na to pytanie. 

91,8%  respondentów twierdzi, że pracownicy pedagogiczni znając przyczyny 

występowania zachowań trudnych, podejmują próby ich eliminacji. Spośród badanych 6,6% 

jest przeciwnego zdania, a 1,6 % nie udzieliło odpowiedzi w tym zakresie. 

82 % rodziców objętych badaniem uważa, że pracownicy pedagogiczni Ośrodka znają 

ich potrzeby i oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa dzieci, w sytuacji gdy występują u 

nich zachowania trudne. Z poglądem tym nie zgadza się 16,4% badanych, natomiast 1,6% 

nie wypowiedziało się w tym zakresie. 

 

Wnioski: 

1. W ocenie zdecydowanej większości rodziców Ośrodek  prawidłowo wywiązuje się z 

zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom.  

3,3% ankietowanych sformułowało zarzuty wobec pracowników Ośrodka, w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom podczas pobytu w placówce oraz 3,3%  

sformułowało zarzuty w tym zakresie, w stosunku do organizacji pracy w Ośrodku. 
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2. W ocenie zdecydowanej większości rodziców pracownicy Ośrodka diagnozują i 

analizują zachowania trudne oraz podejmują działania mające na celu 

eliminację/zmniejszenie natężenia i częstotliwości występowania zachowań trudnych.  

3. W przyszłości zmodyfikować sposób odbierania ankiet od rodziców, aby 

przeprowadzane badania były bardziej miarodajne. 

 

zestawienie porównawcze odpowiedzi pracowników pedagogicznych i rodziców uczniów na te same pytania 

 

pytanie TAK NIE 

pracownicy  
pedagogiczni 

rodzice pracownicy 
pedagogiczni 

rodzice 

Czy  dzieci są  bezpieczne w naszej 
placówce? 

 
96,5% 

 
86,3% 

 
3,5% 

 
14,8% 

Czy podejmuje się w Ośrodku 
działania mające na celu 
zdiagnozowanie przyczyn 
występowania zachowań trudnych 
u wychowanków? 

 

98,8% 

 
83,6% 

 
9,8% 

 
1,2% 

Czy pracownicy pedagogiczni znając 
przyczyny występowania zachowań 
trudnych podejmują próby ich 
eliminacji? 

 
99,8% 

 
91,8% 

 
6,6% 

 
1,2% 

Czy pracownicy pedagogiczni 
Ośrodka  znają potrzeby i 
oczekiwania  rodziców dotyczące  
bezpieczeństwa dziecka w sytuacji 
gdy wystąpią u niego zachowania 
trudne? 

 
 

84,9% 

 
 

82% 

 
 

8,1% 

 
 

16,4% 

Czy zajęcia w których uczestniczą 
dzieci odbywają się w warunkach 
gwarantujących bezpieczeństwo w 
sytuacji wystąpienia zachowań 
trudnych? 

 
 

86% 

 
 

86,9% 

 
 

14% 

 
 

8,1% 

 

 


