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SPRAWOZDANIE ZESPOŁU  

ds. EWALUACJI  DZIAŁALNOŚCI  OŚRODKA 

Zespół ds. ewaluacji działalności edukacyjnej Ośrodka w  roku szkolnym 2015/2016 

opracował  plan ewaluacji pracy dydaktycznej Ośrodka oraz  narzędzia badawcze – kwestionariusze 

ankiet dla dyrektora, przewodniczących zespołów,  nauczycieli, pracowników NZOZ, rodziców.  

Opracowany plan oraz narzędzia badawcze zostały zatwierdzone  do realizacji przez dyrektora  

placówki   mgr Urszulę Gurbę. Po akceptacji planu, w maju 2016 r. przeprowadzono badanie 

wytypowanego obszaru, którym objęto reprezentatywne grupy zarówno            w budynku głównym 

jak i w filii placówki. 

 

WYMAGANIE  

Uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej 

Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki współpracują ze sobą .  

CHARAKTERYSTYKA WYMAGANIA   

Nauczyciele stosują różne metody pracy aktywizując uczniów. Nauczyciele dbają o 

prawidłowy przebieg procesów edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych 

 

WYMAGANIE  

Respektowane są normy społeczne 

CHARAKTERYSTYKA WYMAGANIA   

Wszyscy pracownicy Centrum Autyzmu wraz z pracownikami Służby zdrowia czuwają nad 

przestrzeganiem ustalonych norm i procedur obowiązujących w Centrum Autyzmu. Zasady 

postępowania i współżycia w placówce są oparte na kontraktach z uczniami i ich rodzinami i służą 

rozwojowi poczucia więzi społecznej ucznia i jego najbliższego środowiska 
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1. cel ewaluacji:    Odpowiedzenie na pytania: 

W ZAKRESIE WYMAGANIA  I 

Czy  nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki współpracują ze sobą? 

Czy nauczyciele stosują różne metody pracy aktywizując uczniów? 

 Czy nauczyciele dbają o prawidłowy przebieg procesów  edukacyjnych, 

terapeutycznych i wychowawczych? 

W ZAKRESIE WYMAGANIA II 

Czy wszyscy pracownicy CA wraz z pracownikami służby zdrowia czuwają nad 

przestrzeganiem ustalonych norm i procedur obowiązujących w CA? 

Czy zasady postępowania i współżycia  w placówce są  na kontraktach  z uczniami i ich 

rodzinami i służą rozwojowi poczucia więzi społecznej ucznia i jego najbliższego 

środowiska? 

2. odbiorcy:  losowo wybrani –dyrektor, pracownicy pedagogiczni, przewodniczący 

zespołów,  pracownicy służby zdrowia, rodzice 

3. wykonawcy ewaluacji:    nauczyciele Ośrodka 

4. metody badawcze: ankiety, kwestionariusze wywiadu 

5. ramy czasowe: 

XI/XII 2015 Określenie przedmiotu ewaluacji i pytań kluczowych. Opracowanie 

metod i narzędzi badawczych . 

V/VI 2016 Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji i ich analiza . Wyciąganie                         

i formułowanie wniosków. Sporządzenie raportu. 
 

6. upowszechnienie wyników:  Przedstawienie raportu dyrekcji i Radzie  

Pedagogicznej. Dołączenie raportu do  sprawozdania z posiedzenia Rady 

Pedagogicznej. 
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I . Czy  nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki współpracują ze 

sobą? 

Opinia dyrekcji 

W opinii dyrektora placówki nauczyciele współpracują ze sobą, dzielą się 

doświadczeniami i informacjami, co przekłada się na postępy uczniów w zakresie 

edukacji i poprawy zachowania,  wpływa na rozwój społeczny uczniów  oraz na 

organizację zajęć i imprez szkolnych.  

Współpraca pracowników  pedagogicznych z pracownikami NZOZ układa się 

coraz lepiej,  a z pielęgniarką szkolną bardzo dobrze.   

Opinia nauczycieli  

Nauczyciele chętnie za sobą współpracują. Preferowane formy to redagowanie 

IPET 77,7%, organizacja uroczystości szkolnych i konkursów 66,6%, dostosowanie 

wymagań i organizacja wycieczek  60%,  organizacja szkoleń i rad pedagogicznych 

50%.  Według   94,4%  badanych  nauczycieli taka współpraca wpływa na lepsze 

wyniki kształcenia, wychowania i terapii naszych uczniów, a według  88,8%  zmiany 

zachodzące w procesach edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych są 

następstwem wspólnych ustaleń. 83,3% ankietowanych osób dzieli się swoją wiedzą i 

doświadczeniem z innymi, pozostałe osoby nie odpowiedziały na to pytanie.  Spośród 

tych którzy odpowiedzieli – rozmowy jako formę współpracy wskazuje  100% ,  pracę 

w zespołach 73,3% udostępnienie konspektów i pomocy dydaktycznych  46,6%.  

Najwięcej ankietowanych nauczycieli zaangażowanych jest we współpracę w 

ramach zespołów przedmiotowych  55,5%,  komisji nadzorujących sprawdziany i 

egzaminy 50% oraz w prace zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

33,3%.  50% respondentów deklaruje znaczne zaangażowanie w pracę przynajmniej 

jednego zespołu,  w którym uczestniczy, natomiast 33,3 %  niewielki poziom  

zaangażowania, a 16,6% nie odpowiedziało na to pytanie. 

66,6% ankietowanych podaje, że planowanie  działań dydaktyczno-terapeutyczno-

wychowawczych odbywa się we współpracy z rodzicami 

Nauczyciele swoją współpracę z NZOZ w 31,1% przypadków oceniają jako 

bardzo dobrą,  w 35,5% jako dobrą, 13,3% jako poprawną, w 2,2% jako  

niewystarczającą oraz w 2,2% jako złą. 2,2% badanych nie deklaruje współpracy z 

NZOZ.  Preferowaną formą współpracy 64,4% są doraźne spotkania w razie 
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wystąpienia trudności w funkcjonowaniu ucznia oraz codzienna wymiana informacji 

46,6%. Rodzaje problemów we współpracy nauczycieli z pracownikami  NZOZ i 

działania mające na  celu podniesienie jakości współpracy  wymienione w ankietach,  

zostały  ujęte  w opracowaniu szczegółowym. 

Według 48,8% nauczycieli współpraca z pielęgniarką szkolną jest bardzo dobra, 

28,8% twierdzi, że dobra, a 11,1%, że poprawna. 42,2 % ankietowanych współpracuje              

z pielęgniarką w czasie codziennej wymiany informacji , a 64,4% w czasie doraźnych 

spotkań. 

Opinia przewodniczących  zespołów 

Zespoły  pracują systematycznie w ciągu roku, spotykają się z różną 

częstotliwością, co znajduje potwierdzenie w dokumentacji szkolnej i w postaci 

wytworów ich pracy.   Efekty ich pracy wykorzystywane są w rozmaity sposób – 

scenariusze zajęć, testy diagnostyczne, omawianie wyników egzaminów, korelacja 

treści, wypracowane nowe rozwiązania dydaktyczne, wymiana materiałów 

dydaktycznych i doświadczeń, ocena Programu Profilaktyki itd. O efektach pracy 

Zespołów w różnorodny sposób informowani są: dyrekcja, nauczyciele, rodzice, 

uczniowie inne osoby zainteresowane. Współpraca członków  Zespołów wpływa na 

podniesienie jakości pracy dydaktycznej, wychowawczej i terapeutycznej. 

Opinia rodziców  

 100% (78,2% tak, 21,8%  raczej tak)  badanych rodziców podziela pogląd, że 

nauczyciele i pracownicy CA współpracują ze sobą podczas realizacji zadań 

dydaktyczno-wychowawaczo -terapeutycznych,  84,3% sądzi, że wpływa to na lepsze 

wyniki kształcenia (pozostali nie wypowiedzieli się w tej kwestii).  100% respondentów 

podaje, że nauczyciele i inni pracownicy współpracują z nimi w trakcie realizacji w/w 

zadań. Preferowane formy współpracy to zeszyt korespondencji 96,8%, rozmowy 

telefoniczne 65,6%, kontakt osobisty 46,8%.  96,8% badanych twierdzi, że nie napotyka 

na trudności we współpracy z nauczycielami i pracownikami CA.  3,1% wskazuje na 

utrudnienia w postaci zbyt rzadkich kontaktów osobistych i zbyt skrótowych informacji 

w zeszycie do korespondencji. Natomiast w zakresie współpracy z NZOZ i Effata 

93,7% nie napotyka trudności,  pozostałe 6,2% skarży się na  brak porozumienia w 

sprawie podawania leków, mimo wskazań neurologa, wielokrotne nieprzyjmowanie 

skierowań i zaświadczeń lekarskich,  wypisanie dziecka w ciągu roku bez podania 

przyczyny. 
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Opinia pracowników NZOZ 

Spośród przebadanych pracowników NZOZ 8,7% określa soją współpracę z 

pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi jako bardzo dobrą, 47,8% jako 

dobrą, 8,7% jako poprawną, 4,3% jako niewystarczającą, pozostałe osoby nie 

odpowiedziały na to pytanie. 

 

II Czy nauczyciele stosują różne metody pracy aktywizując uczniów? 

Opinia dyrekcji 

 Nauczyciele w czasie hospitowanych zajęć nie zawsze stosują metody 

aktywizujące. Po rozmowie z dyrektor placówki zmieniają swoje podejście w tej 

kwestii. 

Opinia nauczycieli  

Spośród ankietowanych 83,3% deklaruje, że stosuje metody aktywizujące, 16,7%, 

że nie stosuje tych metod w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Pozytywne efekty 

stosowania metod aktywizujących  dostrzega 77% badanych, 5,5% uważa, że raczej nie 

przynoszę one pozytywnych efektów, 16,6% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. 

Najchętniej stosowaną metodą aktywizującą jest burza mózgów 61,1%, dyskusja 50%,      

i gry planszowe 44%. Największymi przeszkodami w stosowaniu tych metod wg 

respondentów są zachowania trudne uczniów 55.5% oraz  wg  33,3% brak pomocy 

dydaktycznych. 

III  Czy nauczyciele dbają o prawidłowy przebieg procesów  edukacyjnych, 

terapeutycznych i wychowawczych? 

Opinia dyrekcji 

W opinii dyrekcji nauczyciele dbają o prawidłowy przebieg procesów poprzez 

realizację i monitorowanie podstawy programowej, opracowywanie dostosowań, 

diagnozę potrzeb i możliwości uczniów, współpracę i wymianę doświadczeń. 

Opinia nauczycieli  

Nauczyciele przedmiotowi dbają o prawidłowy przebieg w/w procesów 

zaznajamiając się z podstawą programową  – 93,3 % spośród nich deklaruje, że zna 

podstawę bardzo dobrze lub dobrze, 6,7%, że wystarczająco. 73,3%  nauczycieli 
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przedmiotów ocenia, że uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności w niej zawarte. 

Pozostali oceniają, że raczej nie: ze względu na poziom intelektualny uczniów, małe 

wymagania wobec nich, zaburzenia w zachowaniu, zbyt trudne treści. Wszyscy 

ankietowani nauczyciele przedmiotów deklarują, że dostosowują wymagania dla 

poszczególnych uczniów. 93,3% spośród nich wykorzystuje wnioski z rozpoznania 

trudności ucznia w dalszym planowaniu pracy dydaktycznej. W tym zakresie 60% z 

pośród nich ukierunkowuje się na pracę z uczniem możliwie zindywidualizowaną, 

53,3% na pracę z uczniem ze specyficznymi trudnościami i 53,3% na pracę z uczniami 

uzdolnionymi.  80%  respondentów  z tej grupy swoje oddziaływania dydaktyczne                      

i wychowawcze dostosowuje poprzez dobór innej formy pracy, 60% poprzez 

dodatkowe zadania dla uczniów zdolnych, 53,3% poprzez obniżenie wymagań. 

Planowanie działań wychowawczych 94,4% respondentów (nauczycieli 

przedmiotów i rewalidantów)  odbywa się na podstawie obserwacji ucznia oraz na 

zbieraniu informacji od innych osób pracujących z danym uczniem., 66,6%  robi to na 

podstawie analizy dokumentacji, 55,5% w oparciu o zebrane informacje od rodziców, 

natomiast 27,7%  w oparciu o  program wychowawczy. W trakcie planowania i 

realizacji działań wychowawczych 88,8%  ankietowanych współpracuje z 

nauczycielami, po 72,3% z psychologiem i pedagogiem, po 55,5% z z rodzicami i 

NZOZ, 50% z wychowawcami  internatu lub półinternatu, 44,4 z pielęgniarką. 61,1% 

deklaruje, że monitoruje przebieg procesów wychowawczych 5,5%, że tego nie robi, a 

pozostałe ponad 33% nie odpowiedziało na to pytanie.  Natomiast 94,4% zaznaczyło, że 

modyfikuje działania wychowawcze gdy zachodzi taka potrzeba. 

W zakresie działań terapeutycznych  77,7%  ankietowanych współpracuje  z 

nauczycielami, po 6,6% z psychologiem i pedagogiem, po 50% z NZOZ i 

wychowawcami, 44,4% z rodzicami. 72,2% deklaruje, że  monitoruje skuteczność  

działań terapeutycznych 11,1%, że tego nie robi, a 16.6% nie odpowiedziało na to 

pytanie. 83,3% modyfikuje swoje działania terapeutyczne gdy zajdzie taka potrzeba, 

najczęściej  podczas spotkań zespołu wychowawczego 77,7%. 

66,6% ankietowanych podaje, że planowanie  działań dydaktyczno –terapeutyczno 

- wychowawczych odbywa się we współpracy z rodzicami 
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Opinia rodziców  

100% rodziców spośród grupy badawczej ocenia, że nauczyciele dbają o 

prawidłowy przebieg procesów edukacyjnych , 100% ocenia,  że dbają oni o przebieg 

procesów wychowawczych oraz 100%, że dbają oni o prawidłowy przebieg procesów 

terapeutycznych. 

 

IV Czy wszyscy pracownicy CA wraz z pracownikami służby zdrowia czuwają nad 

przestrzeganiem ustalonych norm i procedur obowiązujących w CA? 

Opinia dyrekcji 

 W opinii dyrektor placówki pracownicy pedagogiczni  i niepedagogiczni   

przestrzegają obowiązujących norm społecznych, procedur i regulaminów. 

Przestrzeganie norm, procedur i regulaminów oraz współpraca między pracownikami 

wpływa na poczucie bezpieczeństwa uczniów  i pracowników. Przejawy agresji 

uczniów wobec siebie i pracowników, częściowo są wynikiem zaburzeń wynikających 

ze spektrum  autyzmu, część z nich była świadoma   i ukierunkowana. Uczniowie na 

miarę swoich możliwości przestrzegają obowiązujących norm, procedur i regulaminów 

dzięki konsekwencji pracowników, a w przypadku ich złamania w większości 

przypadków pracownicy reagują właściwie. Nauczyciele podejmują także działania 

profilaktyczne i wychowawcze, aby nie dopuszczać do takich sytuacji, które to 

działania  dyrektor ocenia regularnie (codziennie). 

Opinia nauczycieli  

W opinii 97,7% badanych nauczycieli  pracownicy pedagogiczni, a w opinii 

95,5% pracownicy niepedagogiczni   przestrzegają obowiązujących norm społecznych, 

procedur i regulaminów.  5,5% deklaruje, że obowiązujące regulaminy i procedury zna 

bardzo dobrze, 68,8%, że dobrze, a 22%, że częściowo. 

Spośród ankietowanych 35,5% czuje się bezpiecznie w szkole, 37,7% raczej 

bezpiecznie, po 8,8% nie czuje się bezpiecznie, raczej nie i nie udzieliło odpowiedzi. 

97,7% respondentów spotkało się w szkole z przejawami agresji fizycznej lub 

psychicznej wobec siebie, a 2,2% nie spotkało się z tym zjawiskiem.   

100% spośród tych, którzy doświadczyli agresji spotkało się z nią ze strony 

uczniów, 6,% (1 osoba) ze strony nauczycieli  po   2,2% ze strony personelu 

niepedagogicznego, rodziców uczniów, dyrekcji, NZOZ, pielęgniarki. Spośród tych 
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osób 79,5 % było bitych, kopanych lub popychanych, 31,8% miało zniszczoną 

własność, 25% było  przezywanych, 20,4%  było obrażanych, ośmieszanych, 11,4% 

grożono lub zastraszano, 9% wyśmiewano i inne. 

86,7% nauczycieli  podaje, że nie zetknęli się z przejawami agresji pracowników 

wobec uczniów, przeciwnego zdania jest 8,8%,  2 4,4% nie udzieliło odpowiedzi na to 

pytanie. Spośród tych, którzy zetknęli się  z tym zjawiskiem 75% wskazuje 

przezywanie jako zachowanie agresywne wobec uczniów, po 50% izolowanie w grupie, 

grożenie/zastraszanie, bicie, kopanie lub popychanie, po 25% okradanie, obrażanie, 

niszczenie własności. 

   Z grona osób ankietowanych 95,5% zaznaczyło, że spotkało się z przejawami 

agresji fizycznej lub psychicznej ucznia wobec innego ucznia, odpowiedź przeczącą 

zaznaczyło 4,4%. Spośród tych, którzy zaznaczyli odpowiedź twierdzącą  jako 

zachowania agresywne wskazali:  bicie, kopanie, popychanie 86%, przezywanie 48,8%, 

obrażanie, wyśmiewanie 44,1%, ośmieszanie 41,7,%,  20,9% izolowanie w grupie, 

grożenie, zastraszanie 18,6%, rozpowszechnianie plotek i oszczerstw 11,6% . Co do 

przyczyn tego zachowania respondenci byli podzieleni – 18,6% uważa, że były one 

świadome i ukierunkowane, 44,1%, że są wynikiem zaburzonego rozwoju, 16,3% 

uważa, że obie odpowiedzi są adekwatne.  Pozostali nie wypowiedzieli się na ten temat.  

Według 77,7% badanych uważa, że uczniowie na miarę swoich możliwości 

przestrzegają obowiązujących norm społecznych.  22,2% uważa, że raczej tego nie 

robią -  przyczyn tego podali wiele, zostały uwzględnione w opracowaniu 

szczegółowym. W opracowaniu szczegółowym są także propozycje nauczycieli, co 

należałoby robić aby eliminować zachowania niepożądane, a utrwalać właściwe.   

Opinia rodziców  

 100% ankietowanych rodziców twierdzi, że ich dziecko czuje się bezpiecznie w 

szkole. 76,9% nie spotkało się z przejawami agresji fizycznej lub psychicznej wobec 

swojego dziecka.  

Natomiast 23%, że ich dziecko doświadczyło tego zjawiska, wszyscy oni jako 

agresora wskazują innego ucznia, a dodatkowo 1 osoba spośród nich wskazuje 

nauczyciela.  Zauważone przez rodziców formy agresji to: bicie, kopanie, popychanie 

83,3%, wyśmiewanie 66,6%, niszczenie własności 50%, obrażanie, ośmieszanie 3,8%.   
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100% respondentów twierdzi, że pracownicy pedagogiczni przestrzegają 

obowiązujących norm społecznych, regulaminów, procedur, oraz 100% uważa, że tych 

samych procedur  regulaminów i norm przestrzegają pracownicy niepedagogiczni. 

Opinia pracowników NZOZ  

 Spośród grupy badawczej 95,6% twierdzi, że czuje się bezpiecznie w placówce, 

przeciwnego zdania jest 4,4% badanych.  73,9% zetknęło się z przejawami agresji 

fizycznej lub psychicznej wobec siebie, 21,7% nie doświadczyło tego, 4,3% nie 

udzieliło odpowiedzi na to pytanie.  Ci z ankietowanych, którzy zetknęli się z agresją 

wobec siebie w 94,1% przypadków jako agresora wskazują innego ucznia, 23,% 

rodzica, 11,7% nauczyciela. Większość  z nich  - 58,8% sądzi, że agresja ze strony 

uczniów wynika z zaburzonego rozwoju, 11,7% sądzi, że była ona świadoma  i 

ukierunkowana, 29,4% nie odpowiedziało na to pytanie. 

 78,3% ankietowanych twierdzi, że nie zetknęli się z przejawami agresji fizycznej 

lub psychicznej pracowników Ośrodka wobec uczniów.  Przeciwnego zdania jest 

21,7%. – spośród nich jako zaobserwowane zachowania agresywne 60% wskazuje 

obrażanie, ośmieszanie, po 8,7% przezywanie  i obgadywanie, a po 4,3% wyśmiewanie, 

grożenie oraz bicie, kopanie, popychanie. 

 Z agresją ucznia wobec ucznia zetknęło się 86,9% , 4,3% nie zetknęło się z tym 

zjawiskiem, pozostali nie odpowiedzieli na to pytanie.  

 86,9% uważa, że uczniowie na miarę swoich możliwości przestrzegają 

obowiązujących norm, regulaminów i kontraktów,  4,3% sądzi, że raczej tego nie robią. 

W razie naruszenia zasad pracownicy NZOZ reagują głw. upomnieniem  78,2%  

oraz  rozmową z wychowawcą ucznia 21,7%. Respondenci wymienili szereg działań, 

które pomogłyby eliminować zachowania niepożądane i utrwalać właściwe – zostały 

one ujęte w szczegółowym opracowaniu ankiety. 

W opinii 100% osób  objętych badaniem pracownicy pedagogiczni przestrzegają 

obowiązujących norm społecznych, regulaminów i procedur, podobnie odpowiedzieli 

odnośnie pracowników niepedagogicznych. Swoją znajomość regulaminów i procedur 

w 52,2% przypadków określili jako dobrą, w 21,7% przypadków jako częściową, a 

8,7% twierdzi, że znajomość ich nie ma znaczenia. 
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V Czy zasady postępowania i współżycia  w placówce są oparte   na kontraktach                

z uczniami i ich rodzinami i służą rozwojowi poczucia więzi społecznej ucznia i 

jego najbliższego środowiska? 

Opinia nauczycieli  

 53,3% osób spośród grupy badawczej deklaruje, że zasady postępowania i 

współżycia  w placówce określa w kontraktach, , 4.4%, że robi to czasami, a 40%, że 

nie robi tego w ogóle. Spośród tych, którzy pracują na kontraktach stale lub czasami  

76,9%  podaje, że służą one rozwojowi poczucia więzi społecznej ucznia i jego 

najbliższego środowiska, 19,2 % jest przeciwnego zdania, a 3,8% nie udzieliło 

odpowiedzi. 

Opinia rodziców  

 100% spośród rodziców objętych badaniem twierdzi, że zasady postępowania i 

współżycia  w placówce są oparte   na kontraktach  oraz 100% spośród nich zaznaczyło 

odpowiedź, że służą one rozwojowi poczucia więzi społecznej ucznia i jego 

najbliższego środowiska. 

 

WNIOSKI: 

1. Nauczyciele, rodzice i pracownicy niepedagogiczni  współpracują ze sobą. Zmiany 

zachodzące w procesach edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych są następstwem 

wspólnych ustaleń. Współpraca pracowników pedagogicznych z pracownikami NZOZ układa 

się coraz lepiej, a z pielęgniarką szkolną bardzo dobrze. .Przestrzeganie norm, procedur i 

regulaminów oraz współpraca między pracownikami wpływa na poczucie bezpieczeństwa 

uczniów i pracowników. W związku z tym, że połowa badanych jest w znaczny sposób 

zaangażowana w pracę zespołów,  można podjąć działania aktywizujące pozostałą część 

pracowników pedagogicznych. 

2. Nauczyciele samodzielnie lub pod wpływem dyrekcji stosują metody aktywizujące .                           

1/3 badanych chciałaby zwiększenia liczby pomocy dydaktycznych do stosowania tych 

metod. 

3.  Nauczyciele dbają o prawidłowy przebieg procesów  edukacyjnych, terapeutycznych i 

wychowawczych. 

4. Pracownicy CA wraz z pracownikami służby zdrowia czuwają nad przestrzeganiem 

ustalonych norm i procedur obowiązujących w CA.  

5. Jeden z rodziców zaznaczył, że spotkał się z agresją nauczyciela wobec swojego dziecka, po 

czym zaznaczył, że pracownicy pedagogiczni przestrzegają obowiązujących norm 

społecznych, regulaminów, procedur, a jego dziecko czuje się bezpiecznie w szkole.  Te dwie 
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wypowiedzi są sprzeczne, ze sobą, trudno jest je właściwie zinterpretować. W opinii 

nauczycieli i pracowników NZOZ, niektórzy  nauczyciele zachowywali się wobec nich lub 

uczniów  w sposób, który został  oceniony jako zachowanie agresywne. Wypowiedzi te, 

skłaniają do bliższego przyglądnięcia się w przyszłym roku temu zjawisku.  

6. W większości przypadków zachowania agresywne uczniów są oceniane jako objaw 

zaburzonego rozwoju. 

7. Zasady postępowania i współżycia  w placówce są częściowo oparte  na kontraktach  z 

uczniami i ich rodzinami. Ci którzy je stosują, w większości uważają, że służą one rozwojowi 

poczucia więzi społecznej ucznia i jego najbliższego środowiska? 

8.  Nauczyciele i rodzice nie w pełni współpracują w procesie ewaluacji wewnętrznej – nie 

oddają ankiet, nie udzielają odpowiedzi na wszystkie pytania, oddają niekompletne ankiety. 

9. Na część pytań niektórzy z ankietowanych odpowiedzieli bez zrozumienia treści pytania np.: 

W jaki sposób nauczyciele i pracownicy Ośrodka komunikują Pani/Pana  dziecku, jakich 

zachowań się od niego oczekuje?   Odpowiedzi: przez  zeszyt łącznikowy,  telefonicznie,                  

e-mailem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


