
Raport  z  ewaluacji  wewnątrzszkolnej (2013/2014) 

 

Opis  przedmiotu ewaluacji / obszar  ewaluacji: 

5.    Respektowane  są normy społeczne. 

 

Cele  ewaluacji:  Zebranie informacji i sprawdzenie, czy w gimnazjum respektowane  

są normy społeczne. Ponowna analiza  poczucia bezpieczeostwa wśród uczniów. 

 

Wyniki ewaluacji zredagowano na podstawie: 

-  wpisów w dziennikach lekcyjnych i zajęd pozalekcyjnych 
-  wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów gimnazjum 
-  analizy księgi protokołów RP 
-  wywiadów i rozmów przeprowadzonych z uczniami, n-lami, rodzicami 
-  obserwacji uczniów pod kątem zachowao w różnych sytuacjach 
-  analizy dziennika pedagoga szkolnego 
-  analizy wpisów w zeszytach uwag i pochwał poszczególnych klas 
-  analizy sprawozdao wychowawców składanych na koniec każdego semestru 
-  analizy rejestru wypadków wśród uczniów 
-  analizy zabezpieczeo komputerów szkolnych pod kontem treści niepożądanych 
 
Wyniki dobre / zadowalające : 
-  zdecydowana większośd uczniów czuje się w szkole bezpiecznie 
-  dyżury n-lskie na terenie szkoły zdecydowanie poprawiają bezpieczeostwo 
-  w szkole dominują postawy koleżeoskie, rzadziej obojętnośd wobec innych 
-  ofiarom przemocy udziela się pomocy adekwatnej do sytuacji 
-  w sytuacjach poważnych konfliktów uczniowie raczej współpracują w celu zażegnania  
    lub załagodzenia sporu 
-  w autobusach szkolnych uczniowie czują się bezpiecznie 
-  w sytuacjach zagrożenie na terenie szkoły uczniowie są świadomi gdzie szukad pomocy 
- komputery udostępniane uczniom posiadają stosowne zabezpieczenia i blokady 
 
 
 

Wyniki wymagające poprawy: 
 
- w szkole zdarzają się akty przemocy ( najczęściej w toaletach, szatniach  
- u  wielu uczniów brakuje świadomości zagrożenia jakie stwarza stosowanie agresji, szczególnie 
fizycznej 
-  rówieśnicy są najczęstszymi sprawcami przemocy 
- brak części dokumentacji dotyczącej wypadków i kontuzji wśród uczniów 
- niektóre zapisy w Programie Profilaktyki i Programie Wychowawczym są mało precyzyjne 
- niektóre dyżury n-lskie  nie są dostatecznie skuteczne  
  

 



       Wnioski i rekomendacje : 
 
      - poprawid jakośd dyżurów nauczycielskich w miejscach, gdzie dochodzi do wypadków agresji 
        ( wc, szatnie, w tym szatnie przy Sali gimnastycznej ) 
      - zaplanowad tematykę dotyczącą przemocy i agresji wśród uczniów na lekcjach wychowawczych 
      - dokonad ewaluacji Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego 
      - prowadzid pełniejszą dokumentację powypadkową ( protokoły powypadkowe uczniów) 
 

 
 

 
Sposoby prezentacji wyników: 
 
- nauczyciele : na posiedzeniu RP 
- uczniowie :  na lekcjach wychowawczych, na stronie www szkoły 
- rodzice : na spotkaniu RR, na stronie www szkoły 
 

 

 


