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Opracow ał Zespół ds. ewaluacj i :



1. Przedmiot ewaluacji: Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i
patriotycznych.

2. Cel ewaluacji:

Cel główny:
- doskonalenie efektów pracy szkoły;
- organizaĄa procesów edukacyjnych sprzyja uczeniu się.

Cele szczegółowe:
- szkoła podejmuje dziŃaniamające wpływ na kształtowanie postaw iprzestrzeganie notm
społecznych;
- kształtowanie postawy szacunku i zrozumtenia wobec innych;
- kształtowanie w młodzieży świadomości ró1 społecznych;
- uwrazliwienie uczniów na pottzeby clrugiego człowteka;
- podejmowanie przez młodzięż dzińań i inicjatyw, dzięki którym możę zaprezentować swój
system warlości;
- angużowanie uczniów w działania społeczne na terenie szkoły, akcje i uroczystości organizowane
w środowisku lokalnym.

3. CharakterysĘka wymagania
- planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placowce słuzy rozwojowi postaw
patriotycznych i obywatelskich;
- wdrazanie uczniów do zachowańzgodnych z powszechnie uznanymi normami społecznymi;
- motywowanie uczniów do podejmowania różnego rodzĄu dzlŃań na terenie szkoły i pozantą'
- nauczyclele podejmuj ą działania, których celem jest wychowanie patriotyczne i obywatelskie;
- współpraca z rodzicami, infotmowanie o zasadach obowiązujących w szkole;
- szkoła j e st nriej scem pr zyj aznym i b ezpteczny m.

4. Sposób realizacji, metody, techniki, narzędziaz ankiety znavczyclelamt,radzicami i uczniamt

5. Termin : wrzesień-c zetwięc 2020

6. Pytania kluczowe:
1. Jakie postawy i wartości są promowane przęz szkołę?
2" W jaki sposób szkoła kształĘe postawy patriotyczne i społeczne?
3. Czy młodzieżangńĄe się w działantaotgatizowaneplzez środowisko lokalne, insty.tucje
pozaszkolne?
4. Czy dokumentacja szkolna uwzględnia kształtowanie wartości społecznych i patriotycznych?
5 .Czy podej mowane są działania profi laktyc zne, charytatywne w szkole?



1. WSTĘP

Badanie ewaluacyjne dotyczące wychowawczej roli szkoły - Wychowanie do wartości przez

kształtowanie postaw obyaatelskich i patriotycznych - zostało przeprowadzone zgodnie

z harmonoglamem przygotowanym pIzez ZespóŁ ds. ewaluacji wewnętrznej. W przeprowadzonym

badaniu zastosowano procedury i narzędziabadawcze opracowane przęz Zespoł. Główną metodą

wykorzystaną do ptzeprowadzęniabadań była metoda sondazu diagnostycznego z vr,ykorzystanięm

techniki badawczĄ,jaką jest ankieta. Była ona skierowana do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Ewaluacja byłarealizowana od wrześniaT)I9 do czerwca 2020 r.

ANALIZA ANKIETY SKIBROWANEJ DO UCZNIOW

1. t-zy uwazasz, ze relilcje rniędzy członkami społeczności szkolnej do ktorej uczęszczasz
5ą oparte t,ta wzajemnym szacullku, zrozumieniu i tolerancji7
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4, Ktore działania szkoĘ sprzyjają przestrzeganiu narn,l i postaw społecznych w szkole?

{mozna zaznaczyć więcej niżjedną odpowiedź}
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6. t_ry angazujesz się w akcje charytatywne organizowanę / płolTlowane przez szkołę?
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I tol+rancja iszactlneł< dla innyc... 73

§ rr,łolontariat idziałatność chsry... 76

fi t<uttura osobista !4

I poczucie łrdłsnej wań*ici 33

S eaedsĘbiorczość '19

* poo.no*"nie tradycji 49

,§§ p*szanowanie innyth kultrłr ż5

66

16

s,*

&,l

33

ŁJ

3

ł*€Ęi::
ffi*Łffi



8. Czy postawy plomowane przez szkołę są zqodne z Ęmi, które uwazasz za waznę?

l t"t

I nie

9. ]akie działania podejmowane plzez szkołę sprzyjają kształtowałriu wartoŚci i

właściwych poltaw społecznych u młodzieży? {praszę zóznaczyĆ 4 Twoim zdarriem

najwazrliejsze}
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ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO NAUCZYCIELI

1. Czy uwaza Pan/Pani, ze relarje między członkami społeczności szkolnej są oparte na

wzajelnnytn szacunku, zrozumierriu i tolerancji?
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3, Które działania szkoły Pałri /Pana zdanlem nłjlepiej sprzyjają przestrzeganiu norrn i

postaw społecznych w szkole? {tnozna zaznaczyć kilka odpowiedzi)
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5. f zy pałłilpana zdaniem młodziez angazuje się w działania organizowane przez

środowisko lękalne, instytiicje pozaszkolne?
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ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO RODZICOW.

1.Czy uważa Pan/Panio że relacje między członkami społeczności szkolnej, do której uczęszcza Pana/Pani
dziecko, są oparte na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i tolerancji?
a) tak 36,40ń
b) raczej tak 60,60ń
c) nie 0,7%o

d) raczej nie 0,7oń
e) trudno powiedzieć 1,5Yo

2. Czł znane są Panu/Pani normy społeczne i wartości obowiązujące w szkole dziecka?
a)tak 62,9%
b) raczei tak31,8Yo
c) nie 7,5Yo

d) raczej nie 1,5Yo

e) trudno powiedzieć 2,3oń

3.Czy zostala PanilPan zapoznanalzapoznany z Programem Wychowawczo - Profilaktycznym szkoly oraz
Kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych?
a) tak 90,90ń b) nie 6,80ń brak odpowiedzi 2,3

4.Które działania szkoły wg Pana/Pani najlepiej sprzyjają przestrzeganiu norm i postaw społecznych w szkole?
dy żury nauczy ciel na przerw ach ż4,2oń
rozmowy indywidualrre z wychowawcą 53,8oń

rozmowy indywidualne z dyrektorem 6,10ń

fozmowy indywidualn e z pedagogiem i psychologiem
.l o,/-

)L /v

e) godziny wychowawczę 53,80ń
f) spotkania z policją 9,8oń
g) inne: wolontariat, akcje charytatywne,

konkursy, olimpiady,

1

5. Czy wspiera PanlPani dzialania wychowawcze szkoĘ np. poprzez udział w uroczystościach/imprezach
szkolnych lub klasowych, angażowanie się w akcje charytatywne?
a) tak 62,90ń b) nie 37 ,1%;o

6.Czy Pana|Pani dziecko bierze udział w imprezach i uroczystościach szkolnych?
a)tak83,3Yo b)nie 16,7 oń

7. Które postawy kształtowane są wśród uczniów naszej szkoły? (proszę zaznaczyć 4 Państwa zdaniem
najwazniejsze)
a) tolerancja i szacunek dla innych osób 88,6% e) przedsiębiorczość l3,6Yo
b) wolontariat i działalność charytatywna 68,90ń f) poszanowanie tradycji 50,]%o

c) kultura osobista 89% g) poszanowanie innych kuItur 20,40ń

d) poczucie własnej wartości 6l%

8. Czy postawy promowane przezszkolę są zgodne ztymi, które Pan/Pani uważa zaważnę?
a) tak95,5oń b) nie 0 brak odpowiedzi 4,5oń

9. Jakie działania podejmowane przez szkołęo Pana/Pani zdaniem sprzyjają kształtowaniu wartości i
właściwych postaw społecznych u młodzieży? (proszę zamaczyć 4 Państwa zdaniem najwazniejsze)
a) uroczystości szkolne ]8,8oń e) cąĄarie książek 47,70ń

b) wycieczki edukacyjne 83,30ń f) działalność charytatywna 69,]Yo

c) wystawy 21 ,2o^
inne...
d) konkursy 53%



WNIOSKI:

1, Właściwe postawy uczniów kształtowane są podczas zajęó dydaktycznych, poprzez działalnośó

charytatywną, uroczystości i wyci ęczkl

ż. Ankietowani w większości znają realizowany przęz szkołę Program Wychowawczo

Profilaktyczny.

3. Uczniowie i rodzice sązapoznawani z normami społecznymi obowiązującymi w szkole.

4.Najistotniejszymi postawami, jakich oczekuje się od uczniów w szkole są odpowiednio:

wolontariat i działalność charytatywna, tolerancja i szacunek dla drugiego człowieka, poszanowanie

tradycj i, kultura osobista.

5. Na lekcjach poruszane są tematy mające na celu wzmacnianie właściwych postaw obywatelskich

i patriotycznych.

6. Oddziaływania wychowawcze szkoły mają wpływ na postawę i zachowanie uczniów.

7. Uczniowie chętnie biorą udział w impręzach i uroczystościach szkolnych, konkursach i

zawodach sportowych. Uczniowie podejmują działania i inicjatywy, dzięki którym mogą

zaprezentować swój system warlości.

8. Rodzice i uczniowie oceniają postawy promowane przęz szkołę za zgodne ztymi, jakte uwużają

zawużne.

9, Szkoła podejmuje szereg przedsięwzięó sptzyjĄących kształtowaniu i uzyskiwaniu właściwych

postaw przez uczniów.

10. Rodzice zostali zapoznani przęz wychowawcę klasy z planem pracy wychowawcy klasowego,

Programem Wychowaw:zo - Profilaktycznym Szkoły oraz Kalendatzem imprez i uroczystości

szkolnych.

11. Uczniowie wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje.

12. W szkole jasno formułuje się obowiązujące w niej normy.

13. W szkole odbywają się uroczystości i imprezy szkolne, organizowane są akcje charytatywne.

14. Rodzice wiedzą jakichzachowan/postaw oczekuje się od ich dziecka w szkole, potwierdzĄą, że

są one waznę dla niego i zgodne z jego oczekiwaniami wychowawczymi.

15. Nauczyciele organizĄą Iub włącząą się w dziaŁania ksztaŁtujące postawy obywatelskie i
pattiotyczne.

16. Relacje między człoŃami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku,

zr ozumięniu i tolerancj i.



REKOMENDACJE:

1. Nalezy wzmacniaó obowiązujące w szkole nofiny społeczne. Wskazane jest, by stale były

podejmowanę działania wychowawcze, mające na cęlu wzmacnianie właściwych postaw

obywatelskich i patriotycznych.

2. Należy dołożyc więcej starń, aby rodzice i uczniowie poczuli, że mają duzy wpływ na postawy

promowane w szkole.

3. Ponownie zapoznać uczniów ze Szkolnym Programem Wychowawczo - Profilaktycznym)

zwtacając szczegolnąuwagę na informowanie uczniów o mozliwości ich rłpływu na jego realizację.

4. Kontynuowaó organizowanie uroczystości państwolvych i środowiskowych.

5 . Kontynuowaó organizowanie akcj i charytatywnych.

6. Angużowac rodztcow w działuiawychowawcze szkoły.

7. Należy utrzymywaó i rozszęrzaó kontakty z instytucjami zewnętrznymi w ramach ręalizowania
treści obywatelskich i patrio ty czny ch.



ZAŁĄCZNIKI:
1. Kwestionariusz ankiety skierowanej do uczniów.
2. Kwestionariusz ankiety skierowanej do rodziców.
3. Kwestionariusz ankiety skierowanej do nauczycieli.

ANKIETA DLA RODZICÓW
Przedmiot ewaluacji: Wychowanie do wańości przez kształtowanie postaw obywatelskich i
patrioĘcznych.

l.Czy uważa Pan/Pani, że relacje między członkami społeczności szkolnej, do której uczęszcza
Pana/Pani dziecko, są oparte na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i tolerancji?
a) tak
b) raczej tak
c) nie
d) raczej nie
e) trudno powiedzieć

2. Czy znane są Panu/Pani normy spoleczne i wartości obowiązujące w szkole dziecka?
a) tak
b) raczej tak
c) nie
d) raczej nie
e) trudno powiedzieć

3.Czł zostala Pani/Pan zapoznanalzapoznany zProgramem Wychowawczo - Profilaktycznym
szkoĘ oraz Kalendarzem imprez i urocrystości szkolnych?
a) tak b) nie

4. Które działania szkoĘ wg Pana/Pani najlepiej sprzyjają przestrzeganiu norm i postaw społecznych
w szkole?

a) dyżury nauczyciel na przęrwach e) godziny wychowawcze
b) rozmowy indyrvidualne z wychowawcą f) spotkania z policją
c) rozmowy indywidualne z dyrektorem g)inne.

d) rozmowy indl.rvidualne zpedagogiem i psychologiem

5. Cry wspiera Pan/Pani działania wychowawcze szkoĘ np. poprzez udział w
uroczystościach/imprezach szkolnych lub klasowycho angażowanie się w akcje charytatywne?
a) tak b) nie

6.Cry Pana/Pani dziecko bierze udziałw imprezach i urocrystościach szkolnych?
a) tak b) nie

7.Które postawy kształtowane są wśród uczniów naszej szkoły? (proszę zaznaczyó 4 Państwa zdanięm

najwżniejsze)

a) tolerancja i szacunek dla innych osob e) przedsiębiorczość
b) wolontariati dziŃalność charytatywna f) poszanowanie tradycji
c) kultura osobista g) poszanowanie innych kultur
d) poczucie własnej wartości

8. Cry postawy promowane przez szkołę są zgodne zĘmi, które Pan/Pani uważa zaważne?
a) tak b) nie



9. Jakie działania podejmowaneprzez szkołę, Fana/Pani zdaniem sprzyjają kształtowaniu wańości i
właściwych postaw społecznych u młodzieży? (proszę zaznaczyć 4 Pństwa zdanięm najważniejsze)

a) uroczystości szkolne e) czytante książek
b) wycieczki edukacyjne f) działalnośó charytatywna
c) wystawy g) inne.
d) konkursy



ANKIETA DLA NAU CZY CIFLI
Przedmiot ewaluacji: Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich
i patriotycznych.

l.Czy uważa Pan/Pani, że relacje między członkami społeczności szkolnej są oparte na
wzaj emnym szacunku,, zrozumieniu i tolerancj i ?
a) tak
b) raczej tak
c) nie
d) raczej nie
e) trudno powiedzieć

2,Które postawy kształtowane są wŚród uczniów naszej szkoĘ? (możnazaznaczyćkilkaodpowiedzi)

a) tolerancj ai szaatnek dla innych osób e) przedsiębiorczośó
b) wolontariat t dzińalnośó charytatywna f) poszanowanie tradycji
c) kultura osobista g) poszanowanie innych kultur
d) poczucie własnej wartości

3. Które działznia szkoĘ Pani /Pana zdaniep najlepiej sprryjają przestrzeganiu norm i postaw
społecznych w szkole? (możnazaznaczyć kilka odpowiedzi)

a) dyżury nauczyciel naprzerwach e) godziny wychowawcze
b) rozmowy indyrvidualne z wychowawcą f) spotkania zpoliĄą
c) ronnowy indlłvidualne z dyrektorem g) inne.
d) rozmowy indywidualne z pedagogiem i psychologiem

4. Jakie działania podejmowane przez szkołęo
Pana/Pani zdaniem sprzyjają kształtowaniu wartości
i właŚciwych postaw społecznych u młodzieĘ? (proszę zaznaczyć 4 Państwa zdanj.ęmnajwżnieiszę)

a) uroczystości szkolne e) czytanle książek
b) wycieczki edukacyjne f) działalność charytatywna
c) wystawy g) inne.
d) konkursy

5. Czy Pani/Pana zdaniem młodzież angażuje się w działania organizowane przez środowisko
lokalne, insĘtucje pozaszkolne?
a) tak
b) nie
c) trudno powiedzieć

6. Czł jako naucryciel organŁuje lub włącza się Pani /Pan w działania kształtujące postawy
obywatelskie i patrioty czne?

a) tak
b) nie



ANKIETA DLA UCZNIOW
Przedmiot ewaluacji: Wychowanie do wańości przez ksztaltowanie postaw obywatelskich
ipatrioĘcznych.

1.Crł uważasz,że relacje międry czlonkami społeczności szkolnejo do której uczęszzczaszsą
oparte na wzajemnym szacunkllrzrozumieniu i tolerancji?
a) tak
b) raczej tak
c) nie
d) raczej nie
e) trudno powiedzieć

2. Czł znane są Ci normy społeczne i wartości obowiązujące w szkole?
a) tak
b) raczej tak
c) nie
d) raczej nie
e) trudno powiedzieć

3.Czy znasz realizowany przez szkołę Program Wychowawczo - Profilaktyczny?
a) tak b) nie

4.Które działania szkoĘ sprryjają przestrzeganiu norm.i postaw społecznych w szkole?lrnożnazaznaczyć
więcei niż jedną odpowiedź)

a) dyżury nauczycieli na przerwach e) godziny wychowawcze
b) rozmowy indywidualne z wychowawcą f) spotkania z policją
c) rozmowy indywidualne z dyrektorem g) inne.
d) roznowy indyrvidualne z pedagogiem i psychologiem

S.Cry bierzesz udział w imprezach i
uroczystościach szkolnych?
a) tak b) nie

6. Czy angażujesz się w akcje charytatywne organizowane / promowane przez szkołę?
a) tak b) nie

7. Które postawy kształtowane są wśród uczniów naszej szkoĘ? (proszę zaznaczyć 4 Twoim zdaniem
najwazniejsze)

a) tolerancja i szacunek dla innych osób e) przedsiębiorczośó
b) wolontartati dztałalnośó charytatywna f) poszanowanie tradycji
c) kultura osobista g) poszanowanie innych kultur
d) poczucie własnej wartości

8. Cry postawy promowane przezszkołę są zgodne zĘmi, które uważ^szzaważne?
a) tak b) nie

9. Jakie działania podejmowane przez szkołę sprryjają kształtowaniu wartości i właściwych postaw
społecznych u młodzieĘ? (proszę zaznaczyć 4 Twoim zdaniem najważniejsze)

a) uroczystości szkolnę e) czytante ksiązek
b) wycieczki edukacyjne f) działalnośó charytatywna
c) wystawy
d) konkursy

g) inne.


