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Zespół ds. ewaluacji działalności edukacyjnej Ośrodka w roku szkolnym 2017/2018 

opracował  plan ewaluacji oraz  narzędzia badawcze – kwestionariusz wywiadu dla dyrektora, 

pedagoga, psychologa, opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz kwestionariusze ankiet dla 

rodziców, uczniów i nauczycieli. Przygotowany plan oraz narzędzia badawcze zostały 

zatwierdzone do realizacji przez dyrektora placówki mgr Anetę Garncarz. W maju 2018 r. 

przeprowadzono badanie wytypowanego obszaru, którym objęto grupy reprezentatywne. 

Założono, że grupę badawczą stanowić będzie 50 rodziców wychowanków Ośrodka, 50 

uczniów oraz 30 nauczycieli. 

obszar:  Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne –  w stosunku do 

uczniów z klas w  normie intelektualnej 

 

Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim: 
W szkole lub placówce, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane 

działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń  

oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeb, 

modyfikuje. 

Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym: 
Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które są 

dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska. Działania szkoły lub placówki zapewniają 

uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje miedzy wszystkimi członkami 

społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Zasady postępowania i 

współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, 

pracowników szkoły i placówki oraz rodziców. W szkole lub placówce są realizowane 

działania antydyskryminacyjne obejmujące cała społeczność szkoły lub placówki. 

1. cel ewaluacji:  Odpowiedź na pytania: 

- Czy placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które są 

dostosowane do potrzeb i sytuacji społecznej wychowanków? 

- Czy działania placówki zapewniają wychowankom bezpieczeństwo fizyczne, 

psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności placówki są oparte 

na wzajemnym szacunku i zaufaniu? 

- Czy zasady współżycia w placówce są uzgodnione i przestrzegane przez 

wychowanków, nauczycieli i inne osoby realizujące zadania placówki oraz rodziców? 

- Czy działania wychowawcze i profilaktyczne podejmowane w placówce są spójne 

i mają na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych postaw 

i zachowań? Czy działania są monitorowane oraz w razie potrzeb modyfikowane? 

- Czy wychowankowie współpracują ze sobą? 

- Czy w placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą 

społeczność uczniowską? 

2. odbiorcy: dyrektor, psycholog, pedagog, opiekun Samorządu Uczniowskiego, losowo 

wybrani – nauczyciele, uczniowie w normie intelektualnej, rodzice uczniów  w normie 

intelektualnej lub z niepełnosprawnością w stopniu lekkim 

3. wykonawcy ewaluacji: Czaderska Kinga,  Aleksejczuk Izabela, Bochyński Maciej, 

Skotnicka Małgorzata 

4. metody badawcze: ankiety, kwestionariusze wywiadu 

 

 

 

 

5. ramy czasowe: 
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Do zebrania danych posłużyły kwestionariusze ankiet i wywiadu. Wykorzystane 

w procesie badawczym ankiety zawierały pytania: otwarte i zamknięte. Zgromadzony 

materiał został przeanalizowany i wykorzystany do sporządzenia niniejszego raportu.  

Wszyscy badani, przed rozpoczęciem badań, byli informowani o celu badań 

oraz całkowitej anonimowości uzyskanych informacji. 

Podstawowym ograniczeniem, jakie napotkał zespół przeprowadzający badanie, był 

brak chęci do wypełnienia ankiet, brak odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w ankiecie, 

omijanie pytań otwartych z uzasadnieniem swojej opinii lub całych stron. W ankietach 

uczniów część odpowiedzi była nieczytelna lub niezwiązana z tematem badania, dlatego                  

nie były one brane pod uwagę. 

 

rozdano 50 ankiet dla uczniów - otrzymano 26 (52%) 

rozdano 50 ankiet rodziców – otrzymano 18 wypełnionych  (36%) + 1 niewypełnioną 

rozdano 30 ankiet  nauczycieli – otrzymano 17 (56,6%) 

 

 

 

ANALIZA WYNIKÓW 

działania termin osoby odpowiedzialne 

zapoznanie się z obszarami 

podlegającymi ewaluacji w roku 

szkolnym 2017/18 

IX 2017 członkowie zespołu 

przydział zadań poszczególnym 

członkom zespołu ustalenie 

terminarza spotkań 

X 2017 KC 

tworzenie narzędzi badawczych do I  2018 członkowie zespołu 

ewentualna modyfikacja narzędzi 

badawczych 

do III 2018 członkowie zespołu 

przeprowadzenie badania V 2018 członkowie zespołu 

sumowanie wyników, 

obliczenia procentowe 

V 2018 członkowie zespołu 

 

analiza uzyskanych informacji, 
wyciąganie wniosków, redagowanie 
roboczej wersji raportu z działalności 

zespołu 

V /VI  2018 
 

 
KC 
MB 

konsultowanie treści raportu VI 2018 członkowie zespołu 

zapoznanie Dyrekcji i RP z raportem VI 2018 KC 

 

6. upowszechnienie wyników:  Przedstawienie raportu Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej 

oraz dołączenie go do  sprawozdania z posiedzenia Rady Pedagogicznej. 
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Czy placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które są dostosowane 

do potrzeb i sytuacji społecznej wychowanków? 

Czy działania placówki zapewniają wychowankom bezpieczeństwo fizyczne, psychiczne, 

a relacje między wszystkimi członkami społeczności placówki są oparte na wzajemnym 

szacunku i zaufaniu? 

Czy zasady współżycia w placówce są uzgodnione i przestrzegane przez wychowanków, 

nauczycieli i inne osoby realizujące zadania placówki oraz rodziców? 

 

opinia dyrektora 

W opinii dyrektora placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne. 

Eliminują one zagrożenia, a wzmacniają właściwe postawy, ponadto poprzez własny 

przykład nauczyciele kształtują pożądane postawy i zachowania wychowanków. Prowadzone 

są też zajęcia psychoedukacyjne oraz profilaktyczne (np.: pogadanki na godzinach 

wychowawczych, zajęciach z informatyki, chemii, techniki, itd.), wprowadzane są innowacje 

pedagogiczne, rozmowy w grupach opiekuńczo-wychowawczych. Zasady zachowania 

w placówce zostały  przedstawione uczniom  i zrobiono to w sposób raczej dla nich 

zrozumiały. Każdy uczeń może liczyć na bezpośrednie wsparcie ze strony wszystkich 

nauczycieli, na rozmowy z psychologiem lub pedagogiem, zajęcia cykliczne z psychologiem 

lub pedagogiem oraz na rozmowy z dyrektorem. Nie tylko wychowankowie, ale także ich 

rodzice mogą liczyć na wsparcie w postaci rozmów z wychowawcą, z zespołem nauczycieli, 

psychologiem, pedagogiem lub dyrektorem. Uczniowie mają na terenie placówki 

przeprowadzane indywidualne badania i diagnozy psychologiczne. Pedagog oraz psycholog 

dzielą się zgromadzonymi informacjami na temat poszczególnych uczniów 

z nauczycielami/wychowawcami, uczestniczą też w spotkaniach opracowujących IPET, 

interweniują w sytuacji wystąpienia problemów wychowawczych. Nauczyciele raczej 

dostosowują się do zaleceń tych specjalistów współpracując z nimi, natomiast dyrektor nie 

ma wiedzy czy rodzice postępują w podobny sposób i współpracują z nimi. Zdarzają się 

przypadki problemów wychowawczych, w których rozwiązanie angażuje się również 

dyrektor. W takich sytuacjach nauczyciele/wychowawcy dostosowują się do jego zaleceń. 

Odnośnie dostosowywania się rodziców do zaleceń dyrektora stwierdzono brak wiedzy 

w tym zakresie. 

Dyrektor deklaruje, że placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne 

dostosowane do potrzeb i sytuacji społecznej wychowanków oraz, że dziania te raczej 

zapewniają im bezpieczeństwo fizyczne oraz bezpieczeństwo psychiczne. W opinii dyrektora 

wszystkie działania podejmowane przez niego samego oraz nauczycieli są ukierunkowane                                

na zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, tym niemniej w przypadku uczniów z dużymi 

zaburzeniami zachowania (w tym z zachowaniami agresywnymi) nie zawsze udaje się 

uniknąć niebezpiecznych sytuacji. 

Dyrektor placówki uważa, że nauczyciele raczej wzajemnie się szanują i pomagają 

sobie oraz raczej chętnie pomagają także uczniom w rozwiązywaniu ich problemów. 

 

opinia nauczycieli  

 Zdecydowana większość ankietowanych (94,1%) deklaruje znajomość programu 

profilaktyczno-wychowawczego (tak 76,5%, raczej tak 17,6%). Natomiast 100% uważa, 

że placówka realizuje działania profilaktyczno-wychowawcze, które są dostosowane 

do potrzeb i sytuacji społecznej wychowanków. Najczęściej podejmowanymi aktywnościami 

w tym zakresie są: 94,1%, obserwacja uczniów, po 88,2% prowadzenie dokumentacji 

i spotkania zespołów wychowawczych, po 76,5% regularny przepływ informacji między 

nauczycielami a wychowawcami, spotkania zespołów do spraw zachowań trudnych, rozmowy 
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z rodzicami, 64,7% szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie kompetencji wychowawczych 

po 58,8% modelowanie zachowań, wymiana informacji  w obrębie zespołów nauczycielskich, 

przeprowadzanie rozmów/pogadanek z uczniami przez wychowawcę/psychologa/pedagoga, 

ścisła współpraca rodziców z wychowawcami, po 52,9% regularny przepływ miedzy 

wychowawcami a psychologiem, opieka pedagoga nad uczniami, analiza dokumentacji, 

zajęcia integrujące uczniów, dyżury nauczycieli na korytarzach, opieka psychologa nad 

uczniami, po 47% wspomaganie działań nauczycieli przez pedagoga i psychologa, 

proponowanie szkoleń dla rodziców, wdrażanie wychowanków do bezpiecznego 

posługiwania się narzędziami i technologią informacyjno-komunikacyjną, informowanie 

rodziców z wyprzedzeniem o przewidywanym zagrożeniu oceną niedostateczną, po 41,2% 

proponowanie kontraktów odnośnie zachowania, omawianie postępowania wychowawczego 

w zespołach we współpracy z służbą zdrowia i dyrektorem oraz wiele innych.  

Wszyscy są zgodni, że uczniom przedstawiono zasady zachowania się w placówce, 

a według 94,1% zrobiono to w sposób dla nich zrozumiały. O zasadach współżycia 

ankietowani informowali głównie na godzinie wychowawczej 94,1%, w czasie rozmów 

82,3%,na zajęciach/rozmowie z pedagogiem 70,6%, na lekcjach etyki 11,8%, na lekcjach 

religii 5,8%, na każdej lekcji, na przerwach, wycieczkach 5,8%. Nauczyciele nie są zgodni             

co do tego czy wobec wszystkich uczniów stosowane są te same wymagania odnośnie 

przestrzegania norm regulujących współżycie w placówce. „Tak” odpowiedziało 64,7%, 

„nie” 29,4%, a „nie wiem” 5,8%.  Osoby, które odpowiedziały „nie” argumentują, 

że stosowanie różnych wymagań wynika z różnego poziomu rozwojowego uczniów i z ich 

różnego poziomu funkcjonowania.  

 Według 100% ankietowanych w szkole zdarzają się przypadki problemów 

wychowawczych (88,2% tak, 11,8% raczej tak) oraz wg 100% część z nich wymaga 

interwencji psychologa i pedagoga. W razie ich wystąpienia uczeń wie do kogo zwrócić się 

o pomoc 88,2%. Zarówno wychowanek jak i rodzic może liczyć na pomoc i wsparcie 

psychologiczne główne w postaci rozmów/spotkań z psychologiem 58,8% oraz na pomoc 

pedagoga również przede wszystkim w postaci rozmów/konsultacji 41,2%. Wszyscy 

respondenci deklarują, że wprowadzają w życie zalecenia i sugestie ze strony 

psychologa/pedagoga do dalszej pracy wychowawczej. Przepływ informacji pomiędzy 

różnymi uczestnikami procesu wychowawczego oceniany jest przez nauczycieli w sposób 

zróżnicowany: 

- między nauczycielami a psychologiem bardzo dobry 29,4%, dobry 52,9% dostateczny 

23,5%; 

- między nauczycielami a pedagogiem bardzo dobry 35,3%, dobry 58,8% dostateczny 11,8%; 

- między rodzicami a psychologiem bardzo dobry 11,8%, dobry 29,4% , dostateczny 35,3%, 

mierny 5,8%; 

- między rodzicami a pedagogiem bardzo dobry 17,6%, dobry 35,3% , dostateczny 23,5%, 

mierny 5,8%. 

 Według 82,3% pytanych osób rodzice mają możliwość dzielenia się z nauczycielami 

swoimi opiniami, 5,8% uważa, że tak nie jest, a 11,8% nie wie czy tak jest. 5,8% jako 

przyczynę braku takiej możliwości wskazało brak zainteresowania ze strony rodziców, co nie 

jest odpowiedzią na postawione pytanie o to czy mają taką możliwość. 70,6% uważa, 

że opinie rodziców na temat pracy szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki są 

uwzględniane w pracy placówki. Nie zgadza się z tym stwierdzeniem 23,5%, a 17,6% nie ma 

zdania w tej kwestii. Odnośnie tego czy uczniowie mają taką możliwość aby dzielić się 

z kadrą pedagogiczną swoimi opiniami w tym samym zakresie to 82,3% odpowiedziało 

twierdząco a 5,8% przecząco wskazując jako przyczynę tego stanu rzeczy fakt, że nauczyciele 

ich o to nie pytają, a oni sami nie są tym zainteresowani. Jeżeli uczniowie wyrażą swoje 
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zdanie na temat wychowania i profilaktyki to wg 52,9% są one uwzględniane w organizacji 

pracy placówki. Nie zgada się z tym 23,5% argumentując swoją decyzję tym, że te opinie są 

raczej niemerytoryczne, nierealne, a samym uczniom brak krytycyzmu i obiektywizmu.  

 52,9% respondentów podaje, że miało wpływ na uzgodnienie zasad współżycia 

w placówce. 41,2% zaprzecza, że miało taki wpływ, podając jako przyczynę to, że kodeksy 

i regulaminy tworzy kilkuosobowy zespół 5,8% i że  były one już zastane 5,8%. Jeżeli chodzi 

o wpływ uczniów na tę samą sferę, to 47% odpowiedziało twierdząco, 23,5% przecząco, 

a 29,4% nie określając swojego zdania w tej kwestii. Natomiast odnośnie wpływu rodziców 

na uzgodnienie zasad współżycia w Ośrodku, to 52,9% badanych nauczycieli twierdzi, 

że mieli go, a 29,4%, że nie mieli.  

Przestrzeganie ustalonych zasad przez uczniów zauważa 76,5% ankietowanych. Przecząco 

w tej kwestii odpowiedziało 29,4% argumentując, że wynika to z wpływu innych uczniów 

5,8%, zaburzeń osobowości 5,8%, specyfiki zaburzeń rozwojowych 5,8%. Do najczęściej 

łamanych zasad zaliczyli zasadę: 17,6% szacunku, 11,8% tolerancji, po 5,8% akceptacji, 

kultury osobistej, wykonywania poleceń, spokojnego zachowania na lekcji, nietykalności 

osobistej, braku agresji, kultury prowadzenia dialogu. Przestrzeganie ustalonych zasad przez 

rodziców pozytywnie ocenia 88,2%, a przez nauczycieli 94,1%. 

 Według większości  pytanych osób (76,5%) uczniowie wiedzą jakich zachowań się 

od nich oczekuje, a głównie sposoby zapoznania ich z tymi oczekiwaniami to: po 70,6% 

zajęcia i rozmowy podczas godzin wychowawczych, rozmowy z uczniem w konkretnej 

sytuacji, 64,7% pogadanki, po 58,8% rozmowy z pedagogiem, zapoznanie ze statutem, 

zasadami oceniania zachowania, regulaminami, rozmowy z psychologiem, 47% kontrakty. 

Również zdecydowana większość, twierdzi, że ich podopieczni znają swoje szkole prawa                  

i obowiązki. 

76,5% nagradza pozytywne zachowania uczniów. Najczęściej poprzez: 70,6% pochwałę 

ustną, po 64,7% pochwałę w obecności klasy, ocena z zachowania, 41,2% wpis do zeszytu, 

opinia psychologa i pedagoga, po 23,5% wpis do dziennika, nagroda za punkty (pracuję na…) 

23,5% w ogóle nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Tylko 58,8% zaznaczyło swoją 

odpowiedź na pytanie o to czy nagrody mobilizują uczniów do pracy nad sobą i zmiany 

zachowania – z tego 47% „tak”, 11,8%  „nie wiem”. 

 Ankietowani w 52,9% uważają, że uczniowie czują się bezpiecznie w placówce, 

11,8% uważa, że raczej nie, a 11,8% nie ma zdania w tej sprawie, 23,5% nie udzieliło 

odpowiedzi.. 11,8% - uważa, że przyczyną poczucia braku bezpieczeństwa są inni uczniowie. 

Natomiast jako argumenty zapewniające bezpieczeństwo ankietowani wskazali – 

5,8% świadomość i pewność zastosowania kary, 5,8% małą liczbę uczniów oraz 5,8% stałą 

opiekę. 

 52,9% uważa, że w szkole nie jest stosowana przemoc fizyczna (nie 29,4%, raczej nie 

23,5%), przeciwnego zdania jest 5,8%, nie ma zdania 11,8%, a pozostali wstrzymali się od 

udzielenia jakiejkolwiek odpowiedzi. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło tylko 5,8% 

 a agresora w postaci koleżanki/kolegi wskazało 23,5% (brak zgodności danych). 

41,2% uważa, że w szkole nie jest stosowana przemoc psychiczna (nie 29,4%, raczej 

nie 11,8%), przeciwnego zdania jest 23,5%, nie ma zdania 5,8%, a pozostali wstrzymali się 

od udzielenia jakiejkolwiek odpowiedzi. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 23,5%, a agresora 

w postaci koleżanki/kolegi wskazało 29,4% . 

 Jako najczęstsze działania, które podejmowane są aby zapewnić w placówce 

bezpieczeństwo wychowankom wskazywano: 64,7% pogadanki na godzinach 

wychowawczych, po 58,8% dyżury na korytarzach, kontrakty klasowe, regulaminy pracowni, 

po 52,9% opracowanie i realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego, procedury 

i regulaminy, 35,3% apele tematyczne, 29,4% współpraca ze służbą zdrowia, 23,5% dbanie 
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o warunki lokalowe, sprzęt, narzędzia. Jako dodatkowe opcje podnoszące poziom 

bezpieczeństwa ankietowani wskazali – 5,8% całkowity zakaz siadania na parapetach, 5,8% 

zakaz używania komórek, 5,8% bardziej zdecydowane reakcje na agresywne zachowania 

uczniów. 

 76,5% respondentów twierdzi, że zapoznało uczniów z zasadami bezpieczeństwa, 

a 23,5% nie udzieliło wcale odpowiedzi na to pytanie. Najczęściej robiono to: 58,8% 

przypominając o zasadach ruchu drogowego, po 52,9% omawiając regulamin pracowni, 

omawiając ogólne zasady BHP, 47% omawiając zasady BHP przed feriami, wakacjami, 

po 5,8% organizując pogadanki, rozmawiając na bieżąco adekwatnie do sytuacji. 

Wśród ankietowanych 70,6% uważa, że nauczyciele wzajemnie się szanują i pomagają 

sobie, nikt nie deklaruje przeciwnego zdania, 5,8% nie ma zdania w tej sprawie, a pozostali 

nie wypowiedzieli się w ogóle.  

 

opinia pedagoga, psychologa 

 Według pedagoga uczniowie mogą liczyć na pomoc w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb - podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji 

społecznych oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy 

ich funkcjonowania, wsparcie w relacjach: uczeń-nauczyciel, uczeń-rodzic, uczeń-grupa 

rówieśnicza, wsparcie w trudnych i kryzysowych  sytuacjach, praca z uczniem zdolnym, 

doradztwo zawodowe i inne. Natomiast jego rodzic otrzymuje pomoc w rozpoznawaniu 

i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień swojego dziecka, a także 

wsparcie: w trudnych i kryzysowych sytuacjach, w procesie wychowawczym 

i zorganizowaniu  pomocy materialnej. Pedagog prowadzi także zajęcia rozwijające 

kompetencje emocjonalno-społeczne, rozwijające uzdolnienia, przeciwdziałające 

cyberprzemocy i uzależnieniom. 

 Na terenie placówki przeprowadzane są indywidualne badania i diagnozy 

pedagogiczne. Przepływ informacji pomiędzy nauczycielami a pedagogiem, on sam ocenia 

jako bardzo dobry. Wymiana informacji następuje między innymi podczas spotkań zespołów 

opracowujących Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne dla każdego z uczniów.  

Zdarzają się przypadki problemów wychowawczych wymagających interwencji 

pedagoga, w takich sytuacjach nauczyciele/wychowawcy realizują zalecenia dotyczące 

modyfikacji działań wychowawczych, pomagając sobie i wzajemnie okazując szacunek.  

W opinii pedagoga  placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne 

dostosowane do potrzeb  i sytuacji społecznej wychowanków, zapewniając im tym samym 

bezpieczeństwo fizyczne oraz bezpieczeństwo psychiczne. 

W opinii pedagoga uczniom zasady zachowania w placówce zostały przedstawione 

i zrobiono to w sposób zrozumiały dla nich. 

  

Uczniowie mogą liczyć też na wsparcie psychologa, który prowadzi z nimi 

indywidualne rozmowy w odpowiedzi na problemy zgłaszane przez uczniów, nauczycieli 

i rodziców w formie incydentalnych (interwencyjnych) lub systematycznych oddziaływań 

terapeutycznych oraz na zajęcia kształtujące umiejętności społeczne i komunikacyjne. 

Prowadzone też są indywidualne rozmowy z zakresu  profilaktyki zachowań ryzykownych, 

radzenia sobie z konfliktami i trudnymi sytuacjami społecznymi, praca w małej grupie 

w sytuacji konfliktu, mediacja, zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania, zajęcia 

rozwijające funkcje poznawcze. Także rodzice uczniów mają zapewnione różne formy 

pomocy - rozmowy, poradnictwo psychologiczne,  wsparcie i ukierunkowanie działań  w celu 

ujednolicenia kierunków podejmowanych działań wychowawczych i terapeutycznych 

w stosunku do ucznia, współpraca z MOPS, GOPS, lekarzami, opiniowanie dla instytucji 

niosących pomoc uczniowi niepełnosprawnemu. 

Na terenie placówki przeprowadzane są indywidualne badania i diagnozy 

psychologiczne. Przepływ informacji  pomiędzy nauczycielami a psychologiem, on sam 

ocenia jako bardzo dobry. Wymiana informacji następuje między innymi podczas spotkań 
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zespołów opracowujących Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne dla każdego 

z uczniów.  

Zdarzają się przypadki problemów wychowawczych wymagających interwencji 

pedagoga, w takich sytuacjach nauczyciele/wychowawcy realizują zalecenia dotyczące 

modyfikacji działań wychowawczych, pomagając sobie i wzajemnie okazując szacunek.  

W opinii psychologa placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne 

dostosowane do potrzeb  i sytuacji społecznej wychowanków, zapewniając im tym samym 

bezpieczeństwo fizyczne oraz bezpieczeństwo psychiczne. 

W opinii psychologa  uczniom zasady zachowania w placówce zostały przedstawione 

i zrobiono to w sposób raczej zrozumiały dla nich. 

 

opinia uczniów 

 96,1% ankietowanych uczniów wie jak należy zachowywać się w szkole. Również 

96,1% deklaruje, że zostali zapoznani z zasadami zachowania się w Ośrodku. Według 88,5% 

było to zrobione w sposób zrozumiały dla nich. Natomiast 3,8% podaje, że nie zostały im 

przedstawione takie zasady. Najwięcej badanych osób (80,7%) o zasadach zachowania 

w placówce dowiedziało się na godzinie wychowawczej, 38,5% podczas rozmów 

z nauczycielami, 34,6% podczas zajęć/rozmów z pedagogiem, 15,4% na lekcji religii, a 3,8% 

na lekcji etyki. Najczęstszym sposobem przekazywania informacji były rozmowy 

z wychowawcą  (57,7%), zapoznanie ze statutem, zasadami oceniania, regulaminami (53,8%), 

pogadanki (26,9%), kontrakty (23%), rozmowy w konkretnej sytuacji (23%), rozmowy 

z pedagogiem (19,2%). 

  Większość ankietowanych uczniów zna swoje szkolne prawa i obowiązki – 69,2% tak, 

19,2% raczej tak. Brakiem wiedzy w tym temacie wykazuje się 11,5%. Poczucie 

bezpieczeństwa w szkole deklaruje 84,6% uczniów ( 57,7% tak, 26,9% raczej tak). Brak 

takiego poczucia zgłosiło 11,5%, a brak zdania 7,7%. Wymieniane przyczyny poczucia 

zagrożenia to według 11.5% - personel Ośrodka i jego nieodpowiednie kwalifikacje, 7,7%                

- warunki lokalowe, stan techniczny urządzeń i infrastruktury na terenie przylegającym 

do placówki, organizacja pracy Ośrodka, uczniowie, 3,8% - niewłaściwe procedury lub ich 

brak. 

 19,2% uczniów, którzy wypełnili ankietę podaje, że w szkole są miejsca których się 

boją. Proszeni o sprecyzowanie które miejsca budzą ich obawy wpisali – stare sprzęty, 

szkolne podziemie, balony na korytarzu, internat.  

Za najważniejsze zasady w szkole  uznano: 84,6% zdobywanie wiedzy, 73% szacunek 

do innych, 65,4% kultura osobista, 61,5% prawdomówność, 61,5% tolerancja, 57,7% dbanie 

o bezpieczeństwo, 57,7% pomaganie innym, 50% akceptacja odmienności. 73% ocenia, że 

nauczyciele od wszystkich uczniów w jednakowy sposób wymagają stosowania tych zasad. 

23% uważa, że tak nie jest, a wynika to z innego podejścia do każdego ucznia i z sympatii 

(po 3,8%). 

Wzajemny szacunek i zaufanie w relacjach między uczniami zauważa 73% 

ankietowanych,  po 11,5% raczej tego nie widzi, nie widzi lub nie ma zdania. Jako przyczynę 

braku szacunku i zaufania podano po 3,8% - wyzwiska, popychanie, dokuczanie. W relacjach 

z nauczycielami szacunek i zaufanie wskazało 84,7%, natomiast po 7,7% nie zrobiło tego, lub 

zadeklarowało brak wiedzy w tym zakresie. Relacje z innymi pracownikami szkoły jako 

oparte na zaufaniu i szacunku zaznaczyło 76,9%. Jako osoby najbardziej godne zaufania 

ankietowani uczniowie wskazali: 73% wychowawcę, 57,7% dyrektora, 53,8% nauczycieli, 

30,8% pedagoga, 19,2% psychologa. Pośród ankietowanych przeważa opinia (80,7%), 

że nauczyciele wzajemnie się szanują i pomagają sobie.  

34,6% podaje, że miało wpływ na ustalenie zasad wzajemnych relacji obowiązujących 

w szkole, 46,1% jest odmiennego zdania, 19,2% nie udzieliło żadnej odpowiedzi. 76,9% 
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deklaruje, że osobiście przestrzega tych zasad, natomiast 38,5% ocenia, że robią tak również 

inni uczniowie.  

 

opinia rodziców 

72,2% ankietowanych  rodziców  deklaruje, że zna program wychowawczo-

profilaktyczny, a po 16,7%, że uczestniczyło w jego opracowaniu i że wnosili do niego 

uwagi. Nikt spośród nich nie napisał czy zostały ich uwagi odnośnie programu zostały 

uwzględnione. 

 W opinii 94,4% badanych placówka realizuje działania wychowawczo profilaktyczne, 

a 5,5% nie ma wiedzy w tym zakresie. Spośród osób, które udzieliły odpowiedzi twierdzącej, 

94,1% uważa, że działania te są dostosowane do potrzeb i sytuacji społecznej wychowanków. 

Najczęściej podejmowanymi działaniami wg nich są opieka pedagoga, obserwacje uczniów, 

następnie wywiady z rodzicami, w następnej kolejności modelowanie zachowań uczniów, 

ścisła współpraca rodziców z wychowawcami, zajęcia integrujące uczniów, rozmowy 

z rodzicami oraz dyżury nauczycieli na korytarzach, opieka psychologa, indywidualne 

konsultacje/spotkania z rodzicami, lekcje wychowawcze i wiele innych.  

Według16,7% rodziców ich dziecko może liczyć na pomoc ze strony nauczycieli oraz 

wg pojedynczych rodziców (5,5%) na pomoc w określaniu emocji lub panowaniu nad 

emocjami, na rozmowy, porady, obserwację, , wsparcie, indywidualne podejście. Pozostali 

nie wypowiedzieli się w tej kwestii. 

72,2% twierdzi, że w placówce występują problemy wychowawcze wymagające 

interwencji pedagoga lub psychologa. Wg 38,9%  uzgodnienia z tymi specjalistami 

nauczyciele wprowadzają  w życie, odmiennego zdania jest 16,7%, a pozostali nie 

wypowiedzieli się w tej kwestii.  Większość z nich - 61,% nie potrafi ocenić poziomu 

przepływu informacji pomiędzy nauczycielami a psychologiem/pedagogiem. Natomiast 

wymianę  informacji między rodzicami a psychologiem i pedagogiem oceniono dobrze 

i bardzo dobrze. Tylko 11,1% oceniło ją na dostatecznie. 

88,9% ankietowanych podaje, że mieli możliwość dzielenia się z nauczycielami 

swoimi opiniami na temat pracy szkoły w zakresie profilaktyki, 11,1% że nie miało takiej 

możliwości oraz 11,1% nie ma wiedzy w tym zakresie.   

61,1%  twierdzi, że opinie rodziców na temat pracy szkoły w zakresie profilaktyki 

i wychowania są uwzględniane w organizacji pracy placówki, 66,7% podaje, że uczniowie 

również mają możliwość zgłaszania swoich opinii. Po 11,1% twierdzi, że ani rodzice, ani 

uczniowie jednak nie mają takiej  możliwości. 

100% ankietowanych zaznaczyło, że uczniom zostały przedstawione zasady 

zachowania w placówce – najwięcej z nich (83,3%) uważa, że zrobiono to na godzinie 

wychowawczej oraz podczas rozmów z nauczycielem. 94,4% badanych uważa, że zostało to 

zrobione w sposób zrozumiały dla ich dzieci. 77,8% uważa, że normy regulujące współżycie 

w placówce są stosowane tak samo wobec wszystkich uczniów, 11,1% uważa przeciwnie, 

gdyż jak podają każdy jest inny, albo oceniany subiektywnie przez nauczycieli. 22,2% podaje, 

że miało wpływ na ustalenie tych zasad, a 33,3%,że nie mieli na to wpływu. Jeżeli chodzi               

o wpływ uczniów na ich ustalanie to 22,2% twierdzi że mieli go, a 33,3% że nie mieli. 

Według 72,2% uczniowie przestrzegają lub raczej przestrzegają zasad współżycia, 

odmiennego zdania jest 5,5%, a bez opinii w tej kwestii 16,7%. Wśród zasad, które są 

najczęściej łamane 5,5% podaje, że sposób odnoszenia się do drugiej osoby.  

Ankietowani ocenili, że oni sami przestrzegają lub raczej przestrzegają ustalone 

zasady (83,3%), a 5,5 nie ma zdania w tej kwestii. Po 77,8% ocenia, że tak samo postępują 

nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni, natomiast 11,1% zaznaczyło odpowiedź „nie 

wiem” odnośnie nauczycieli, a 22,2% odnośnie pracowników niepedagogicznych. 
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Prawie wszyscy ankietowani twierdzą, że ich dzieci wiedzą, czego się od nich 

oczekuje - 94,4%. Informacje na ten temat otrzymują głw podczas rozmowy w konkretnej 

sytuacji 83,3%, zajęć i rozmów z wychowawcą 77,8%, pogadanek 61,%, zapoznawania 

ze statutem 61,1%, zawierania kontraktów 44,4%, rozmów z psychologiem 44,4% i inne. 

Właściwe zachowania są wzmacniane wg 83,3% badanych, a wg 11,1% nie są. Nagrody, 

które są stosowane mobilizują uczniów do zmiany zachowania i pracy nad sobą w opinii 

66,7% rodziców, a 5,5% nie ma wiedzy na ten temat. 

Wśród respondentów 94,4%  twierdzi, że ich dzieci są bezpieczne w naszej placówce  

(61,1% tak, 33,3% raczej tak), a 5,5% nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi. Po 77,8% twierdzi, 

że w placówce nie ma przemocy psychicznej ani fizycznej, po 11,1% nie wie nic na ten temat. 

5,5% podaje, że raczej występuje przemoc psychiczna bez wskazania grupy z której wywodzi 

się agresor. 

Najczęściej wymieniane działania, które podejmuje placówka aby zapewnić 

bezpieczeństwo wychowankom to – 72,2% dyżury na korytarzach, po 66,7% opracowanie 

i realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego, pogadanki na godzinach 

wychowawczych, współpraca ze służbą zdrowia, 55,5% regulaminy pracowni, po 50% 

kontrakty klasowe, procedury i regulaminy, współpraca z Policją i Strażą Miejską. Wśród 

dodatkowych działań, które jeszcze powinno się podjąć w tym zakresie ankietowani 

proponują odprowadzanie dzieci na świetlicę oraz konfrontację skonfliktowanych uczniów 

pod opieką psychologa. 

Według 88,9 % rodziców ich dzieci są zapoznawane z zasadami bezpieczeństwa głw 

poprzez omawianie regulaminów pracowni 61,1%, omówienie zasad BHP 55,5%, omówienie 

zasad bezpieczeństwa przed wakacjami, feriami 50%, przypominanie zasad ruchu drogowego 

50%. 

88,9% twierdzi, ze wzajemne relacje pomiędzy wszystkimi członkami społeczności 

placówki są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Brak wiedzy w tej sprawie deklaruje 

5,5%. Wśród nich 77,8% zaznaczyło, że zarówno nauczyciele wzajemnie się szanują 

i pomagają sobie.  

Ankietowani w 77,8% podają, że nie brali udziału w żadnym szkoleniu, warsztacie dla 

rodziców. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy podają – po 5,5% zbyt odległe miejsce 

szkolenia, brak takiej propozycji, wcześniejsze uczestnictwo w szkoleniu. Natomiast chcieli 

by szkolenia na temat zachowań trudnych i dorastania (po 5,5%). 16,7% deklaruje, 

że skorzystało z przygotowanej  oferty szkoleniowej i brali udział w szkoleniu nt żywienia 

(5,5%) i seksualności (5,5%). 

 

Czy działania wychowawcze i profilaktyczne podejmowane w placówce są spójne i mają 

na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych postaw i zachowań? 

Czy działania są monitorowane oraz w razie potrzeb modyfikowane? 

 

opinia  dyrektora 

W opinii dyrektora Ośrodka działania wychowawcze i profilaktyczne eliminują 

zagrożenia, oraz wzmacniają właściwe postawy wychowanków. Są one także na bieżąco 

monitorowane, a w razie konieczności modyfikowane. 

 

 

opinia nauczycieli 

Wśród  ankietowanych  82,3%  uważa, że działania profilaktyczno-wychowawcze 

podejmowane  w  placówce  eliminują  zagrożenia  i  wzmacniają  właściwe  postawy 

uczniów (11,8% tak, 70,6% raczej tak). Przeciwnego zdania jest 5,8%, a brak zdania w tej 
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sprawie deklaruje 11,8%. Działania te są monitorowane i poddawane analizie wg 82,3%. 

W wyniku uzyskanych analiz dokonano ich modyfikacji wg 76,5% ankietowanych, które głw 

polegały na: planowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 76,5%, modyfikacji 

Indywidualnych Programów Terapeutyczno Edukacyjnych 70,6%, opracowaniu i wdrożeniu 

kontraktu dla ucznia 52,9%, wyciagnięciu wniosków i ustaleniu zaleceń do dalszej pracy 

52,9%, ustaleniu obowiązkowej tematyki godzin wychowawczych 35,3%, 

zredagowaniu/zmodyfikowaniu procedury bezpieczeństwa 29,4%, zaleceniach pokontrolnych 

29,4%, zredagowaniu/zmodyfikowaniu regulaminu 23,5%. Jako dodatkowe działania, które 

należałoby jeszcze podjąć w tym zakresie 5,8% zaproponowało utworzenie systemu kar 

i nagród czytelnego dla uczniów. 

 94,1% pytanych osób twierdzi, że działania wychowawcze i profilaktyczne 

podejmowane w Ośrodku są spójne ze sobą, 5,8% natomiast nie ma wiedzy w tym zakresie. 

Poprzez osobisty przykład 94,1% kształtuje pożądane postawy i zachowania swoich 

wychowanków. 100% chętnie pomaga uczniom oraz 100% wzmacnia ich pozytywne 

zachowania. Najczęstsze formy utrwalania pożądanych postaw to pochwała 58,8%, nagroda 

35,3%, rozmowa 17,6%, osobisty przykład 5,8%, pozytywne ocenianie 5,8%, wyróżnienie 

5,8%, zapis w dzienniku 5,8%, pomoc 5,8%, wsparcie adekwatne do sytuacji 5,8%, system 

motywacyjny 5,8%. 

 58,8% ankietowanych  uważa, że posiada odpowiednie kompetencje wychowawcze. 

Pozostali wstrzymali się od udzielenia odpowiedzi na to pytanie. 

  

opinia psychologa i pedagoga 

Według pedagoga działania wychowawcze i profilaktyczne podejmowane w placówce 

mają na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych postaw. Oprócz tego 

nauczyciele swoim osobistym przykładem również kształtują pożądane postawy i zachowania 

swoich wychowanków, a także wzmacniają pożądane zachowania odpowiednim system 

motywacyjnym i również dobrym przykładem. Równocześnie chętnie pomagając 

w rozwiązaniu problemów swoich podopiecznych, co skutkuje tym, że oni sami wiedzą 

do kogo zwrócić się o pomoc w trudnej sytuacji.  

 

Według psychologa działania wychowawcze i  profilaktyczne podejmowane 

w placówce mają na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych postaw. 

Oprócz tego nauczyciele swoim osobistym przykładem również kształtują pożądane postawy 

i zachowania swoich wychowanków, a także wzmacniają pożądane zachowania odpowiednim 

system motywacyjnym i również dobrym przykładem. Równocześnie chętnie pomagając 

w rozwiązaniu problemów swoich podopiecznych, co skutkuje tym, że oni sami wiedzą 

do kogo zwrócić się o pomoc w trudnej sytuacji.  

 

opinia uczniów 

Przemocy fizycznej na terenie szkoły doświadczyło 30,8% (15,4% tak, 15,4% raczej tak). 

Jako agresora wskazują kolegę/koleżankę (19,2%), nauczycieli (7,7%), dyrektora (3,8%). 

30,8% twierdzi, że doświadczyło przemocy psychicznej (23% tak, 7,7% raczej tak), 

wskazując jako agresora kolegę/koleżankę i nauczyciela (po 3,8%). W przypadku zauważenia 

niewłaściwych zachowań według 73% nauczyciele szybko reagują, a według 76,9% chętnie 

pomagają w rozwiązywaniu problemów uczniów. 80,7% deklaruje, że wie do kogo zwrócić 

się po pomoc w trudnej sytuacji i najczęściej wymieniają tu nauczyciela (19,2%)  

wychowawcę (11,5%).  

Według 80,7% respondentów nauczyciele chwalą i nagradzają pozytywne zachowania 

uczniów. Najczęściej stosowane nagrody – 42,3% pochwała, 34,6% ocena z zachowania,    
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23% pochwała przy rodzicu, 23% wpis do zeszytu, 23% nagroda (pracuję na…) 19,2% wpis 

do dziennika. 

96,1% twierdzi, że zostało zapoznanych z zasadami bezpieczeństwa, najczęściej 

poprzez – 57,7% regulaminy pracowni, 38,5% omawianie zasad przed feriami, wakacjami, 

30,8% omawiając zasady BHP, 30,8% przypominając o zasadach bezpiecznego poruszania 

się po drogach i środkami komunikacji miejskiej.   

Według 76,9% nauczyciele działają aby usunąć zagrożenia, przeciwnego zdania jest 

7,7%, a 11,5% nie ma wiedzy w tym temacie. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, 

ankietowani najczęściej wymieniają następujące działania ze strony nauczycieli: 

38,5% dyżury na korytarzach, 30,8% procedury i regulaminy, po 26,9%- apele tematyczne, 

gazetki tematyczne, rozmowy indywidualne z uczniami, po 23% - kontrakty klasowe, 

regulaminy pracowni. Jako dodatkowo działania proponują jeszcze zachowanie spokoju, 

rozmowę z agresywnymi osobami, zabezpieczenie drzwi i zajęcia z Policją. 

 

opinia rodziców  

Rodzice uważają, że działania wychowawcze i profilaktyczne podejmowane 

w placówce są spójne z programem wychowawczo-profilaktycznym (94,1%) oraz wpływają 

na zmniejszenie zagrożeń i wzmacnianie właściwych zachowań uczniów (94,1%). 

Pojedynczy ankietowani proponują, aby w Ośrodku podjąć jeszcze takie działania jak 

częstsze spotkania z rodzicami, zorganizowanie w ramach świetlicy zajęć typu bilard, ping-

pong. 

Wszyscy rodzice objęci badaniem twierdzą, że działania wychowawczo-profilaktyczne 

na terenie Ośrodka są spójne ze sobą. Według 88,9% ankietowanych nauczyciele poprzez 

osobisty przykład kształtują pożądane postawy i zachowania np. przez pozytywne 

motywowanie, rozmowy i wychowywanie, a według 88,9% chętnie oni pomagają uczniom 

w rozwiązywaniu ich problemów. 5,5% twierdzi, że nauczyciele nie pomagają dzieciom 

ze względu na brak zaangażowania lub przez zaistniałą sytuację 

 

Czy wychowankowie współpracują ze sobą? 

 

opinia dyrektora 

  W opinii dyrektora Ośrodka wychowankowie raczej współpracują ze sobą, w sposób 

ukierunkowany. Brak spontanicznej współpracy wynika z ich specyfiki zaburzeń 

autystycznych. 

 

opinia nauczycieli  

  41,2% respondentów uważa, że uczniowie współpracują ze sobą, najczęściej w postaci 

współpracy spontanicznej, częściowo ukierunkowanej (29,4%), rzadziej ukierunkowanej 

(11,8%) i najrzadziej spontanicznej (5,8%).29,4% uważa, że nie współpracują wcale, źródeł 

tego stanu rzeczy upatrując w schematyzmie, niskim poziomie rozwoju społecznego 

i emocjonalnego (5,8%), w autyzmie (5,8%) oraz zaburzeniach rozwojowych (5,8%). 

Wychowankowie spontanicznie lub ze wsparciem potrafią zgłosić propozycje wycieczek 

(52,9%), poprowadzić kampanię wyborczą do SU (52,9%), zgłosić propozycję wyjścia 

z klasą (47%), współuczestniczyć w akcjach charytatywnych(47%), współorganizować 

działania SU (41,2%). 

 Opinie w sprawie tego czy uczniowie chętnie angażują się w sprawy placówki są podzielone 

– 35,3% uważa, że tak, a 41,2% że nie. Brak chęci ankietowani widzą w tym, że (po 5,8%) 

uczniowie są bierni i nie chce im się podejmować działań,  są schematyczni, mają niski 

poziom rozwoju społecznego i emocjonalnego, mają wąskie i ściśle określone 
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zainteresowania, są obojętni i niechętni do jakiejkolwiek dodatkowej aktywności, 

w ograniczeniach podopiecznych. 

 W opinii 47% nauczycieli uczniowie chętnie angażują się w prace SU. 35,3% uważa 

przeciwnie, a 17,6% nie ma wiedzy w tym zakresie. Brak chęci do angażowania się 

w te działania wynika wg 5,8% z lenistwa, 5,8% z braku chęci do wysiłku i wg 5,8% 

ze schematyzmu uczniów i ich niskiego poziomu rozwoju społecznego i emocjonalnego.  

Według niektórych ankietowanych –brak pomysłów (11,8%) oraz brak chęci do wysiłku 

i współpracy, niechęci schematyzmy (po 5,8%) powodują, że nie zgłaszają oni swoich 

inicjatyw do realizacji przez ten organ. Jeżeli już zostaną zgłoszone to są one realizowane 

wg 76,5% badanych nauczycieli. Odmiennego zdania jest 5,8%, a 17,6% nie ma wiedzy 

na ten temat. 

 

opinia psychologa i pedagoga 

  W według pedagoga uczniowie raczej nie współpracują ze sobą . Odmiennego zdania 

jest psycholog, który uważa, że raczej współpracują. Według niego jest to współpraca 

spontaniczna, częściowo ukierunkowana- co wynika ze specyfiki zaburzenia rozwojowego 

jakim jest autyzm oraz niskich umiejętności podejmowania współpracy. 

 

opinia opiekuna SU 

  W opinii opiekuna SU uczniowie raczej chętnie angażują się w sprawy placówki. 

Przejawia się to między innymi w tym, że kandydują do SU i dość chętnie angażują się 

w jego prace. Natomiast brak kreatywności uczniów ze spektrum autyzmu powoduje, że nie 

zgłaszają swoich inicjatyw do realizacji przez ten organ. Jeżeli już zostaną zgłoszone to są 

one realizowane w miarę możliwości.  

Natomiast członkowie SU raczej uczestniczą w procesie podejmowania decyzji 

w sprawach szkolnych i  zgłaszają też własne inicjatywy do realizacji. Nie podjęto żadnych 

działań  w zakresie wolontariatu uczniowskiego.  

opinia uczniów 

  Chęć do współpracy z innymi kolegami deklaruje 38,5%, przy czym pomocy 

nauczyciela w tych działaniach oczekuje 46,1% (druga wartość większa od pierwszej – 

prawdopodobnie niezrozumienie pytania), a 30,8% ocenia, że potrafi współpracować 

z kolegami samodzielnie bez wsparcia.  46,1% ankietowanych  niechętnie włącza się do prac 

na terenie szkoły razem z rówieśnikami.   

  Chęć do wykonywania prac dla szkoły deklaruje 50% badanych, niechęć 38,5%, 

a brak zdania w tym temacie 11,5%. Wśród ankietowanych 42,3% podaje, że zgłaszało swoją 

kandydaturę do SU,  a 26,9%, że byli jego członkami. 

 

opinia rodziców 

Współpracę podopiecznych placówki zauważa 77,8% ankietowanych rodziców ale jest 

ona oceniana w 33,3% jako współpraca spontaniczna, częściowo ukierunkowana, w 22,2% 

jako ukierunkowana i w 11,1% jako spontaniczna. Przyczyny współpracy ukierunkowanej 

i częściowo ukierunkowanej upatrywane są w tym, że dzieci są niepełnosprawne (11,1%), 

nie potrafią samodzielnie bez emocji rozwiązywać konfliktów (5,5%), w realizacji integracji 

(5,5%). Wychowankowie wspólnie (spontanicznie i ze wsparciem) podejmują takie działania 

jak: 44,4% przygotowanie akademii, apeli, 38,9% współuczestniczenie w akcjach 

charytatywnych, po 33,3% propozycje wycieczek, opracowanie gazetek okolicznościowych, 

współorganizacja działań SU. 55,5% ocenia, że dzieci chętnie angażują się w sprawy 

placówki, przeciwnego zdania jest 16,7%. Większość rodziców ( po 66,7%) nie wie, czy ich 

dzieci chętnie angażują się w prace SU, ani czy chętnie kandydują do SU. 72,2% również nie 
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wie, czy często zgłaszają jakieś inicjatywy odnośnie prac SU, 5,5% twierdzi że tego nie robią, 

a 16,7%, że zgłaszają swoje propozycje. 66,7% nie orientuje się czy jeżeli uczeń zgłosił jakąś 

propozycję do SU czy została zrealizowana, 22,2% jest przekonana, że tak.  

 

Czy w placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą 

społeczność uczniowską? 

 

opinia  dyrektora 

W opinii dyrektora w placówce raczej występują działania dyskryminacyjne wobec 

wychowanków, których sprawcami są inni uczniowie. Organizowane są działania 

antydyskryminacyjne, które nauczyciele realizują samodzielnie bez wsparcia dyrektora. Są to 

lekcje wychowawcze, rozmowy na bieżąco w sytuacjach wymagających omówienia, lekcje 

etyki, lekcje wychowania do życia w rodzinie, modelowanie zachowań uczniów oraz udział 

w różnych konkursach, imprezach i przeglądach. 

opinia nauczycieli  

 W opinii większości ankietowanych placówce nie występują działania 

dyskryminacyjne wobec wychowanków (nie 52,9%, raczej nie 17,6%). Z tym poglądem nie 

zgadza się 17,6% twierdząc, że mają one miejsce, a 11,8% podaje, że nie ma wiedzy w tej 

kwestii. Dyskryminacja, którą zaobserwowali badani miała miejsce w związku 

z niepełnosprawnością 17,6%, statusem materialnym 5,8%, wiekiem 5,8%. Agresorami 

w tych wszystkich zauważonych przypadkach byli inni uczniowie. 17,6% twierdzi, 

że występują działania dyskryminacyjne w Ośrodku – natomiast dwa razy więcej, bo 35,3% 

udzieliło odpowiedzi na pytanie czy w tych sytuacjach podjęli działania antydyskryminacyjne 

(niezrozumienie treści pytania). Formy które podjęto to głw rozmowy na bieżąco 23,5%, 

indywidualne rozmowy ze sprawcami 23,5%, lekcje wychowawcze 11,8%, elementy treningu 

społecznego 11,8%, apele tematyczne 5,8%. 11,8% potwierdziło to odpowiednim wpisem 

w dokumentacji szkolnej, 2-3 razy.  

 47% respondentów podaje, że stosowali profilaktykę działań antydyskryminacyjnych, 

35,3%, że tego nie robili, 16,7% nie udzieliło odpowiedzi. Najczęstszymi podejmowanymi 

formami tych działań były: po 41,2% indywidualne rozmowy, lekcje wychowawcze, 

elementy treningu społecznego 35,3%, 29,4% apele tematyczne, 23,5% rozmowy na bieżąco 

w sytuacjach wymagających tego omówienia, 11,8% gazetki tematyczne, po 5,8% spotkania 

ze Strażą Miejską, Policją, lekcje wychowania do życia w rodzinie, udział w przeglądach, 

konkursach, imprezach. Na pytanie dotyczące potwierdzania tych działań odpowiednimi 

wpisami twierdząco odpowiedziało 5,8%, a przecząco 5,8% ankietowanych. Na pytanie                    

o liczbę zapisów odpowiedziano następująco (po 5,8%) – wiele, kilka, 2-3, nie umiem 

policzyć.  

 

opinia psychologa i pedagoga 

Pedagog stwierdził, że w placówce raczej występują działania dyskryminacyjne wobec 

wychowanków i są one związane z płcią oraz niepełnosprawnością. W tych przypadkach 

sprawcami tych działań wobec uczniów byli ich koledzy, a nauczyciele poproszą o pomoc we 

wsparciu swoich działań antydyskryminacyjnych. W placówce podejmowane są także 

profilaktyczne czynności antydyskryminacyjne np. w postaci tematyki godzin 

wychowawczych, gazetek tematycznych, indywidualnych rozmów ze sprawcami, grupowe 

spotkania z funkcjonariuszami Policji. 

Psycholog również  stwierdził, że w placówce raczej występują działania 

dyskryminacyjne wobec wychowanków i są one związane z płcią oraz niepełnosprawnością. 

W tych przypadkach w opinii psychologa sprawcami tych działań wobec uczniów byli 
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również ich koledzy, a nauczyciele poproszą o pomoc we wsparciu swoich działań 

antydyskryminacyjnych. W placówce podejmowane są także profilaktyczne czynności 

antydyskryminacyjne, np. w postaci tematyki godzin wychowawczych, gazetek 

tematycznych, indywidualnych rozmów ze sprawcami, spotkania z przedstawicielami Policji, 

Straży Miejskiej. 

 

opinia uczniów 

 Uczniowie podali, że doznali przykrości na terenie szkoły z powodu 

niepełnosprawności (11,5%), z powodu innego wyznania lub niechodzenia do kościoła 

(11,5%), swojej płci (7,7%), odmienności (3,8%), specyficznych zainteresowań (3,8%)                     

– łącznie 38,5%  udzieliło odpowiedzi. Natomiast na kolejne pytanie, czy w razie doznania 

tych nieprzyjemności uzyskali pomoc nauczycieli i pracowników szkoły łącznie 

odpowiedziało 80,7% (prawdopodobnie brak zrozumienia pytania). Odpowiedzi szczegółowo 

wyglądały następująco – 15,4% tak, 7,7% raczej tak, 15,4% raczej nie, 19,2% nie, 7,7%                  

nie wiem. 

 73% ocenia, że nauczyciele pomagają każdemu, kto czuje się skrzywdzony, 19,2% 

ocenia tę kwestię w sposób negatywny, a 7,7% nie ma zdania. Ankietowani oprócz pomocy 

ze strony nauczycieli mogą też liczyć na pomoc ze strony: wychowawcy 65,4%, rodziców 

53,8%, dyrektora 50%, pedagoga 50%, psychologa 42,3%, innych uczniów 43,3%.  

 W opinii samych uczniów są oni uczeni szacunku do każdego człowieka głw na lekcjach 

wychowawczych 61,5%, w czasie rozmów 57,7%, podczas  modelowania zachowań 53,8%, 

w czasie nauki zasad dobrego zachowania na co dzień 34,6%, na lekcjach wychowania 

do życia w rodzinie 26,9%, poprzez udział w konkursach, przeglądach, imprezach z innymi 

niepełnosprawnymi 15,4%, na lekcjach etyki 7,7%, na rewalidacji 3,8%. 

 

opinia rodziców 

 Pośród ankietowanych 50% uważa, że w placówce nie ma, a 33,3% że raczej nie ma 

przypadków działań dyskryminacyjnych wobec wychowanków. 11,1% twierdzi, że raczej są, 

a 5,5%, nie ma zdania w tej sprawie. 33,3% nie ma wiedzy, a 38,9% deklaruje, że nauczyciele 

podejmują działania antydyskryminacyjne. Według nich najczęściej są to rozmowy 

na bieżąco w sytuacjach wymagających omówienia 33,3%, lekcje wychowawcze 27,8%, 

lekcje wychowania do życia w rodzinie 22,2%, modelowanie zachowań przez własny 

przykład 16,7%, , elementy treningu społecznego 16,7%, lekcje religii 11,1%, lekcje etyki 

11,1%. Działaniami tymi nauczyciele obejmują każdego ze swoich wychowanków wg 27,8%, 

a 33,3 % nie wie czy tak jest.   

Tylko 11,1% ankietowanych zaznaczyło, że w placówce występują działania 

dyskryminacyjne, natomiast  44,4% twierdzi, że nauczyciele podejmują działania aby je 

przerwać i nie dopuścić do ich powtórzenia (rozbieżność wynika chyba z niezrozumienia 

treści pytania). Twierdzą także, że do swoich działań w razie potrzeby włączają  oni rodziców 

(27,8%), psychologa 16,7%, innych uczniów 16,7%, innych nauczycieli 16,7%, dyrektora 

11,1%  i pielęgniarkę 5,5%. 

Ankietowani rodzice w większości uważają, że w Ośrodku podejmuje się też 

profilaktyczne działania antydyskryminacyjne (tak 27,8%, raczej tak 38,9%). Brak wiedzy 

w tym temacie deklaruje 33,3%. Działania te według nich to przede wszystkim rozmowy 

na bieżąco w sytuacjach wymagających omówienia 55,5%, lekcje wychowawcze 50%, 

modelowanie zachowań przez własny przykład 38,9 %,elementy treningu społecznego 33,3%, 

lekcje religii 33,3%, lekcje wychowania do życia w rodzinie 33,3%, lekcje etyki 27,8%, 

udział w przeglądach, konkursach 27,8%. 
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Za odpowiedź twierdzącą na postawione pytania uznano wyniki powyżej 51%. 

WNIOSKI 

1. W opinii wszystkich ankietowanych podmiotów, którym zadano pytania dotyczące tej 

kwestii, placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które są 

dostosowane do potrzeb i sytuacji społecznej wychowanków.  

2. W opinii wszystkich ankietowanych podmiotów, mimo występowania problemów 

wychowawczych, działania placówki zapewniają wychowankom bezpieczeństwo 

fizyczne, psychiczne, a relacje między członkami społeczności Ośrodka są oparte 

na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 

3. W opinii większości ankietowanych podmiotów zasady współżycia w placówce są 

uzgodnione i przestrzegane przez wychowanków, nauczycieli i inne osoby realizujące 

zadania placówki oraz rodziców. Trudno o jednoznaczną opinię uczniów w tym 

temacie, gdyż 19,2% w ogóle  nie odpowiedziało na to pytanie, przy 34,6% 

odpowiedzi twierdzących i 19,2% przeczących. 

4. W opinii wszystkich ankietowanych podmiotów, którym zadano pytania dotyczące tej 

kwestii, działania wychowawcze i profilaktyczne podejmowane w placówce są spójne 

i mają na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych postaw 

i zachowań, a działania te są monitorowane oraz w razie potrzeb modyfikowane. 

Opinie ankietowanych osób w sprawie współpracy wychowanków nie są ze sobą 

spójne, różnią się też co do oceny jej rodzaju. Brak współdziałania lub brak 

spontaniczności argumentowany był głównie zaburzeniami rozwojowymi naszych 

wychowanków i ich odmiennym funkcjonowaniem. 

5. W opinii wszystkich ankietowanych podmiotów w placówce są realizowane działania 

antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność uczniowską.  

6. Z opinii zebranych od osób deklarujących, że wypełniły ankietę wynika, że była ona 

zbyt obszerna. W związku z tym być może wskazane byłoby w przyszłości 

formułowanie mniejszej liczby pytań kluczowych, licząc na to, że krótszy 

kwestionariusz przełoży się na większą liczbę wypełnionych i oddanych druków,                        

lub rezygnacja z dodatkowych pytań zmierzających do głębszego zbadania danego 

obszaru. 

 

 


