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Streszczenie: 
 
Rodzice zostali poproszeni o udział w badaniu ankietowym podczas „wywiadówki” 

podsumowującej realizację zdań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoły 

po I semestrze roku szkolnego 2019/2020. Przygotowano sześćdziesiąt 

kwestionariuszy ankiet, które przekazano Rodzicom (opiekunom prawnym) za 

pośrednictwem wychowawców klas. Ankietowani zostali poinformowani, że ich 

odpowiedzi ukierunkują prace nad modyfikacją Programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły. Anonimowo wypełnione druki ankiet Respondenci mogli 

zwracać do przygotowanego w tym celu pudełka – urny. Trzydziestu sześciu 

respondentów dostarczyło wypełnione kwestionariusze ankiet, które dostępne są  

w Sekretariacie Szkoły. Udzielone odpowiedzi posłużyły do opracowania niniejszego 

Raportu i sformułowania wniosków oraz rekomendacji.  

 



Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu Szkoła Podstawowa 
Raport z badania pn. „Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego” 

 

1 

 

Uzasadnienie podjęcia badania pn. „Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły” 

 

Od bieżącego roku szkolnego (2019/2020) wszedł w życie w nowym brzmieniu przepis art. 26 Ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)  

Szkoła została zobligowana do opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego na podstawie 

wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych 

uczniów, w tym czynników chroniących i  czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń 

związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji 

psychoaktywnych. 

Niniejsze badanie pn. „Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły”  rozpoczyna diagnozy 

zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne w środowisku naszej szkoły. 

Poznanie opinii rodziców w zakresie zadań  wychowawczych i profilaktycznych szkoły oraz szeroko pojętego 

bezpieczeństwa uczniów w kontekście realizowanego, bieżącego programu wychowawczo-profilaktycznego 

tworzy podstawy do dalszych prac zmierzających do opracowania dokumentu, który będzie najpełniej 

oddawał rzeczywiste potrzeby środowiska szkolnego (uczniów, rodziców, nauczycieli). 
Dyrektor Szkoły 

 

 

 

Pytanie nr 1. Co Państwa zdaniem powinno być najważniejszym zadaniem szkoły w zakresie profilaktyki  

i wychowania? /można zaznaczyć kilka odpowiedzi/  

 

 

Zadania szkoły 
Liczba 

odpowiedzi 
% badanych 

wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej 6 16,67 

promowanie zdrowego stylu życia 8 22,22 

kształtowanie sprawności fizycznej i nawyków 

uprawiania sportu 
10 27,78 

wychowywanie dzieci i młodzieży do wartości 10 27,78 

wspomaganie indywidualnego rozwoju ucznia w 

zależności od jego potrzeb i możliwości 
12 33,33 

rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania 14 38,89 

zapewnienie bezpieczeństwa w szkole i na 

zajęciach pozalekcyjnych 
16 44,44 

kształtowanie dojrzałego i odpowiedzialnego 

postępowania mojego dziecka 
17 47,22 

kształtowanie pozytywnych postaw społecznych 

i promowanie bezpiecznych zachowań 
17 47,22 

uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych i kryzysowych 
20 55,56 
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Najważniejsze zadania szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki  

– wskazania rodziców 
 

 
 

Pytanie nr 1 miało charakter pytania zamkniętego. Rodzice wskazywali zadania szkoły spośród 10 podanych 

działań, które odpowiadały obszarom realizowanym w bieżącym programie wychowawczo-profilaktycznym 

placówki.  

 

Wnioski: 

 

Ankietowani dokonali łącznie 130 wyborów. Najwięcej – 20 wskazań dotyczy roli szkoły w przystosowaniu 

uczniów do radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Ponad 40% badanych dostrzega, że 

ważnymi obszarami są: zapewnienie bezpieczeństwa w szkole i na zajęciach pozalekcyjnych (16 osób - 

44,44%), kształtowanie dojrzałego i odpowiedzialnego postępowania mojego dziecka (17 osób - 47,22%), 

kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie bezpiecznych zachowań (17 osób - 47,22%). 
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Pytanie nr 2. Jakie, Państwa zdaniem, szkoła powinna realizować działania dodatkowe/inne niż dotychczas 

w zakresie wychowania i profilaktyki? 

 

Pytanie miało charakter otwarty. Rodzice mogli zasygnalizować potrzebę wprowadzenia dodatkowych 

działań w szkole ważnych z punktu widzenia wychowania i profilaktyki. Czterech respondentów podjęło 

trud udzielenia odpowiedzi. Wypowiedzi badanych przedstawia tabela poniżej.  

 

Liczba odpowiedzi 4 

% badanych, którzy 

udzielili odpowiedzi 
11,11 

Odpowiedzi 

1) działania podejmowane przez szkołę są 

wystarczające; 

2) nie wiem; 

3) pogadanki w młodszych klasach dotyczące 

uzależnień; 

4) na zajęciach z dawnego projektu nie nauczono 

dzieci gry na żadnym z instrumentów 

 

Wnioski: 

 

Najpełniej intencje autora badań oddaje odpowiedź oznaczona - dla potrzeb niniejszego opracowania - cyfrą 

3. Respondent określa obszar, w którym należy podjąć konkretne działania tj. zaplanować i przeprowadzić 

w młodszych klasach pogadanki dotyczące uzależnień. 

Ostatnia wypowiedź (oznaczona cyfrą 4) odnosi się przypuszczalnie do obszaru działań dydaktycznych 

podejmowanych przez szkołę w poprzednich latach. 

 

 

Pytania od 3 do 9  miały charakter zamknięty. Rodzice oceniali szeroko pojęte bezpieczeństwo uczniów.   

Wskazania respondentów przedstawiają  poniżej zamieszczone tabela oraz wykres. 

 

Pytania od 3 do 9 

Liczba 

odpowiedzi 
% odpowiedzi 

TAK NIE TAK NIE 

Czy Państwa dziecko czuje się w szkole 

bezpiecznie? 
31 5 86,11 13,89 

Czy Państwa dziecko jest w klasie 

akceptowane i dowartościowane? 
26 7 72,22 19,44 

Czy Państwa dziecko chętnie uczęszcza 

do szkoły? 
28 7 77,78 19,44 

Czy Państwa dziecko chętnie uczęszcza na 

zajęcia sportowe i pozalekcyjne? 
26 9 72,22 25,00 

Czy Państwa dziecko ma świadomość 

zagrożeń wynikających z uzależnień? 
25 5 69,44 13,89 

Czy dyskoteki i imprezy szkolne 

organizowane przez szkołę są bezpieczne 

dla uczniów? 

28 5 77,78 13,89 

Czy pracownicy szkoły w miarę potrzeb i 

możliwości udzielają Pani/u pomocy w 

rozwiązywaniu problemów z dziećmi? 

31 5 86,11 13,89 
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Odsetek respondentów w odniesieniu do wszystkich badanych, którzy wskazali jedną z odpowiedzi  

 

 
 

Nie wszyscy respondenci dokonali wskazań w każdym z zaproponowanych obszarów. Wyniki procentowe 

odnoszą się do całości próby badawczej (36 osób zwróciło wypełniony kwestionariusz ankiety). 

 

Wnioski: 

 

Z najwyższą akceptacją ankietowanych spotykają się działania szkoły w zakresie ogólnie pojętego 

bezpieczeństwa i zaangażowania pracowników szkoły w rozwiązywanie problemów uczniów (obie 

odpowiedzi po 86,11%).  

Wysoki odsetek rodziców nie ocenił wiedzy dziecka nt. zagrożeń wynikających z uzależnień (w 16,67% 

ankiet pominięto odpowiedź na to pytanie), a zdaniem 69,44% badanych, dzieci mają świadomość zagrożeń 

wynikających z uzależnień.  

Blisko co piąty ankietowany uznaje, że w zespole klasowym jego dziecko nie jest dostatecznie akceptowane 

i dowartościowane. Podobny odsetek wskazań dotyczy chęci uczęszczania dzieci do szkoły. 

Najbardziej krytycznie respondenci wypowiedzieli się o zajęciach sportowych i pozalekcyjnych. Co czwarty 

badany dostrzega niechęć swojego dziecka do uczestnictwa w tego typu aktywnościach szkolnych.  
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Pytanie nr 10. Jeśli w pyt. 3-9 zaznaczyli Państwo NIE to proszę wskazać obszary wymagające interwencji. 

 

W tym miejscu kwestionariusza ankiety rodzice mogli zasygnalizować potrzeby zmian w szkole z punktu 

widzenia obszarów ujętych w pytaniach od 3 do 9. Sześciu respondentów (16,67% ogółu ankietowanych) 

udzieliło odpowiedzi. Wypowiedzi badanych przedstawia tabela poniżej.  

 

Liczba odpowiedzi 6 

% badanych, którzy 

udzielili odpowiedzi 
16,67 

Wypowiedzi rodziców 

(cytaty) - obszary 

wymagające interwencji 

1) „Sprawiedliwe ocenianie uczniów, nie 

wyróżnianie uczniów”; 

2) „Większe reagowanie nauczycieli na 

przerwach, szczególnie na dolnym korytarzu 

pomiędzy sceną a toaletą”; 

3) „syn nie lubi zajęć sportowych”; 

4) „przerwy, wychowanie fizyczne”; 

5) „słaba motywacja do uczęszczania na zajęcia 

sportowe”; 

6) „Nie zawsze nauczyciel docieka prawdy i 

rozwiązuje problem, tylko kieruje się zasadą 

faworyzacji swoich wybranych uczniów” 

 

Wnioski: 

 

Połowa respondentów - spośród tych, którzy wyrazili swoje zdanie i wskazali potrzebę interwencji -  

odniosła się do zadań szkoły realizowanych w zakresie wychowania fizycznego. Rodzice dostrzegają 

potrzebę wzmożenia dyżurów oraz wskazują, że nauczyciele faworyzują uczniów w ocenianiu. 

 

 
 

 

Rekomendacje: 
 

Zapewnić nauczycielom wsparcie szkoleniowe w zakresie nabycia umiejętności organizowania procesu 

dydaktyczno-wychowawczego pod kątem kształtowania u uczniów postaw radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych i kryzysowych. 

 

Kontynuować dotychczasowe i podejmować nowe działania wychowawcze (projekty, konkursy, 

wolontariat, akcje) nakierowane na kształtowanie u uczniów pozytywnych postaw społecznych, postaw 

dojrzałego oraz odpowiedzialnego, bezpiecznego postępowania.  

 

Do końca lutego przeprowadzić w zespołach klasowych diagnozy dotyczące uczestnictwa uczniów w 

zajęciach sportowych.   

 

Nasilić kontrolę dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych. 

 

Uzasadniać oceny  przedmiotowe i zachowanie uczniów w sposób transparentny,  przyczyniający się do 

budowania u uczniów poczucia sprawiedliwości, obiektywności i zmotywowania do nauki i pracy nad sobą. 


