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Wstęp 

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole, 

dotyczącej skuteczności działań zapobiegających zjawiskom agresji i przemocy. W trakcie 

ewaluacji zbierano informacje pochodzące z następujących źródeł: ankiet przeprowadzonych 

wśród nauczycieli, rodziców i uczniów oraz analizy dokumentacji prowadzonej przez 

wychowawców, pedagoga i nauczycieli świetlicy. Na podstawie zebranych danych 

sporządzono poniższy raport, w którym przedstawiono wyniki badań oraz wnioski do dalszej 

bardziej efektywnej pracy, zmierzającej do podniesienia jakości pracy szkoły. 

 

1. Informacje podstawowe  

 

 

1.1. Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 maja 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 560); Ustawa z 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). 

 

1.2. Harmonogram ewaluacji 

Lp ZADANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

1. Opracowanie projektu ewaluacji do końca października 2014  Zespół ds. ewaluacji 

2. Przedstawienie projektu i 

przyjęcie do realizacji 

 Dyrektor gimnazjum 

3. Dobór próby badawczej i 

opracowanie narzędzi 

do końca listopada 2014 Zespół ds. ewaluacji, 

wsparcie zespołu 

wychowawczego. 

4. Akceptacja ustaleń i 

przygotowanych narzędzi 

do kończ grudnia Dyrektor gimnazjum 

5. Przeprowadzenie badań, 

zbieranie informacji 

do 30 marca 2015  Zespół ds. ewaluacji, 

wychowawcy 

6. Opracowanie wyników, analiza i 

wyciągnięcie wniosków 

do 15 maja 2015  Zespół ds. ewaluacji 

7. Opracowanie wstępnego raportu do 15 czerwca 2015  Zespół ds. ewaluacji 

8. Przedstawienie wstępnego 

raportu na Radzie 

Pedagogicznej 

26 czerwca 2015 Koordynator Zespołu 

ds. Ewaluacji  

( Dyrektor ) 

9. Udostępnienie ostatecznej wersji 

raportu 

wrzesień 2015 Strona internetowa 

szkoły, zebrania z 

rodzicami, 

opracowanie w 

bibliotece szkolnej 
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1.3.  Wymaganie 5 

Respektowane są normy społeczne 

Temat: Skuteczność działań zapobiegających zjawiskom agresji i przemocy w szkole. 

1.4.  Cele ewaluacji 

 Zebranie informacji na temat występowania zjawiska agresji i przemocy w szkole. 

 Analiza działań zaplanowanych do realizacji w związku z w/w problematyką. 

 Ustalenie czy uczniowie w szkole czują się bezpiecznie. 

 Poznanie opinii środowiska szkolnego na temat skuteczności podejmowanych działań. 

 

1.5.  Metody badawcze 

 Ankieta dla rodziców. 

 Ankieta dla uczniów. 

 Ankieta dla nauczycieli. 

 Arkusz analizy dokumentacji prowadzonej przez wychowawcę. 

 Arkusz analizy dokumentacji świetlicy. 

 Arkusz analizy dokumentacji pedagoga. 

 Arkusz zestawienia statystycznego (z  arkuszy 4-6)   zawierającego informację na 

temat:  

           - udział w zachowaniach agresywnych 

           - rodzaj zachowań 

 - podejmowane działania wychowawcze 

 

 

 

 

2. Prezentacja wyników ewaluacji na podstawie zastosowanych narzędzi 

badawczych. 

2.1  ANKIETA DLA RODZICÓW opracowanie 

Ankietę wypełniło 256 rodziców uczniów naszego gimnazjum. 

 

Na pytanie; Z jakimi formami agresji spotykają się najczęściej Państwa dzieci  na terenie 

szkoły? udzielili oni następujących odpowiedzi 

a)  słowna - 161 (62,89%) 

b ) fizyczna – 29 ( 11,32%) 

c)  odrzucenie i izolacja – 26 (10,15%) 

d)  wandalizm – 6 (2,34%) 

e) kradzieże i wymuszenia - 0 

f) cyberprzemoc – 6 (2,34%) 

g)  nie ma takich zjawisk – 80 (31,25%) 
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Odpowiedzi na pytanie:   Czy Państwa dzieci zgłaszają, że były ofiarami zachowań 

agresywnych ze strony innych na terenie szkoły?  

                 TAK  - 31 (12,10%)  NIE – 224 (87,50%)   

jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi w dalszej części tego pytania: Jeżeli tak, to kto 

zachowywał się wobec nich agresywnie  17 (6,64) rodziców wskazało na kolegów, 2 (0,8%) 

na nauczycieli, 1 (0,4%)osoba na  kogoś nieznanego. Pozostali nie wypowiedzieli się na ten 

temat.  

Jak  często dzieci zgłaszają Państwu ten problem? Oto odpowiedzi: 

a) bardzo często, codziennie – 4 (1,56%) 

b) kilka razy w tygodniu – 1 (0,4%) 

c) kilka razy w miesiącu – 19 (7,42%) 

d) bardzo rzadko – 93 (36,32%) 

e) nie zgłaszały takiego problemu – 136 (53,12%) 

 

Ankietowani rodzice  w przypadku, kiedy dziecko doświadczyło zachowań agresywnych 

w szkole reagują następująco? 

a)  rozmawiają z dzieckiem w celu wyjaśnienia okoliczności zajścia – 180 (70,3%) 

b) zgłaszają natychmiast problem do szkoły – 37 (14,45%) 

c) powiadamiają wychowawcę o zajściu przy okazji najbliższego pobytu w szkole – 38 

(14,85%) 

d) nic  z tym nie robi – 1(0,4%) 

e) rozwiązują problem osobiście ze sprawcą -7 (2,74%)  

odpowiedzi na to pytanie nie udzieliło 6 (2,34%) osób 

Rodzice zapytani Czy ich dziecko w szkole czuje się bezpiecznie? odpowiedzieli 

TAK – 226 (88,28%)   

NIE  - 4 (1,57%)   

NIE ZAWSZE – 26 (10,15%)  

i raczej nie uzasadniając swojej odpowiedzi, chociaż mieli taką możliwość. 

Zapytani zaś o sytuacje w jakich ich dziecko czuje się zagrożone? wypowiedzieli się 

nieliczni wymieniając: gdy inni palą papierosy w toalecie, popychają się na schodach, w 

szatni, gdy ktoś agresywnie się odzywa, obawiają się niektórych zachowań rówieśników. 

Za najmniej bezpieczne dla ucznia miejsca w szkole ankietowani rodzice uznali 

a) szatnie - 68 (26,56%) 

b) toalety - 68 (26,56%) 

c) korytarze – 35 ( 13,67%) 

d) plac wokół szkoły – 53 (20,70%) 

e) przystanki odjazdu autobusów szkolnych – 18 (7,03%) 

 innych miejsc nie wymieniano  

 

Zapytani  Czy w szkole podejmowane są działania przeciwdziałające zjawiskom 

przemocy? odpowiedzieli: 

Tak – 171 (66,79%)      
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Nie wie czy podejmowane są takie działania  - 71 (27,73%) 

Nie twierdzi – 9 osób (5,48%) 

 Zapytani  o działania jakie podejmuje szkoła, aby przeciwdziałać zjawiskom przemocy i 

agresji?  większość rodziców wskazywało podejmowane działania mimo, że w poprzednim 

pytaniu odpowiedzieli nie lub nie winem. Oto zestawienie uzyskanych odpowiedzi:  

a) szkoła jest monitorowana – 170 (66,40%) 

b) nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw – 188 (73,43%) 

c) na lekcjach poruszane są tematy związane z zachowaniem uczniów i kreowaniem 

właściwych postaw – 143 (55,85%) 

d) w codziennej pracy wdrażane są działania ujęte w programach wychowawczym i 

profilaktycznym szkoły – 45 (17,57%) 

e) w szkole reaguje się na negatywne  zachowania  uczniów stosując zapisy zawarte w 

statucie i procedurach – 73 (28,51%) 

f) z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze prowadzone są rozmowy i zajęcia z 

wychowawcą i pedagogiem – 99 (38,67%) 

g) szkoła proponuje uczniom inne formy spędzania czasu wolnego ( tematyczne zajęcia 

pozalekcyjne, sportowe,  projekty, imprezy okolicznościowe  i inne) – 73 (28,51%) 

innych działań nie wskazano. 

Rodzice stwierdzili, nauczyciele w przypadku agresywnego zachowania ucznia w szkole 

powinni podejmować następujące działania: 

a) wstawić uwagę -  tak twierdzi 68 (26,56%) ankietowanych   

b) wpisywać ocenę naganną z zachowania – 49 (19,14%)  

c) prowadzić rozmowę z uczniem agresywnym lub stosującym przemoc – 173 (67,57%) 

d) kierować ucznia do pedagoga/dyrektora – 126 (49,21%)  

e) wzywać jego rodziców – 174 (67,92%)   

f) stosować  kary zawarta w statucie – 56 (21,87%) 

g) powiadamiać odpowiednie organy(policja, sąd) – 47 (18,35%) 

jedna osoba (0,4%) zaproponowała karę publicznej nagany na apelu szkolny, 

 

Na koniec odpowiedzi na pytanie  Czy uważają Państwo, że podejmowane przez szkołę 

działania związane z przeciwdziałaniem zjawiskom przemocy i agresji są wystarczające? 

Tak  odpowiedziało -153 (59,76%), Nie – 16 (6,25%), Nie potrafi się określić – 81   

ankietowanych, nie wypowiedziało się na ten temat 6 (2,34%). 

Zapytani Co Państwa zdaniem można jeszcze zrobić, aby zmniejszyć ilość zachowań 

agresywnych w szkole?  bardzo nieliczni Rodzice udzielili odpowiedzi, oto ich propozycje: 

edukować rodziców, uświadamiać uczniom zagrożenia, zwiększyć kontrolę nad uczniem, 

bezwzględnie reagować na wszelkie przejawy agresji i przemocy, dużo rozmawiać z 

uczniami, zatrudnić psychologa. 

Analiza 

Z analizy powyżej przedstawionych wyników ankiety dla rodziców wynika, że najczęściej  

ich dzieci na terenie szkoły spotykają się z agresją słowną, tak stwierdziło (62,89%) 

ankietowanych, znacznie mniej stwierdza występowanie agresji  fizycznej  ( 11,32%) oraz 
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odrzucenia i izolacji (10,15%).  Bardzo mało zdaniem ankietowanych występuje zjawisk 

związanych z wandalizmem i cyberprzemocą po (2,34%), nikt nie wskazał na kradzieże , za 

spora liczba badanych - (31,25%) stwierdza, że ich dzieci nie spotykają się to z 

wymienionymi przejawami zachowań agresywnych i przemocą. Zdecydowana większość 

rodziców (87,50%)   twierdzi, że ich dzieci nie były ofiarami agresji i przemocy na terenie 

szkoły. Ponad połowa dzieci nie zgłaszała takiego problemu, a około jedna trzecia że jeżeli 

już występował ten problem to bardzo rzadko (36,32%). Rodzice reagują w przypadku gdy 

ich dziecko zgłasza zachowania agresywne wobec swojej osoby i najczęściej rozmawiają z 

dzieckiem w celu wyjaśnienia okoliczności zajścia –  (70,3%), nieliczni zgłaszają natychmiast 

ten problem do szkoły – (14,45%), bardzo podobna grupa (14,85%) powiadamia o zdarzeniu 

wychowawcę przy najbliższym pobycie w szkole. Zdaniem dużej grupy ankietowanych 

(88,28%) dzieci ich czują się w szkole bezpieczne, tylko (1,57%) twierdzi, że ich dzieci w 

szkole czują się zagrożone a (10,15%) deklaruje, że czasem zdarzają się sytuacje, że dziecko 

odczuwa strach przed innymi. Za najmniej bezpieczne miejsca w szkole rodzice uznali szatnie 

i toalety, po (26,56%). Ponad połowa ankietowanych (66,79%) zauważa i potrafi wymienić 

działania podejmowane przez szkołę w celu przeciwdziałania zjawiskom agresji i przemocy 

Rodzice wyrazili też swoje oczekiwania dotyczące postępowania z uczniami stosującymi 

przemoc i agresję wobec innych. Największa ilość badanych (67,92%) twierdzi, że należy do 

szkoły wzywać rodziców tych uczniów, (67,57%) zaleca ) prowadzeni rozmów z uczniem 

agresywnym lub stosującym przemoc, prawie połowa (49,21%) proponuje kierować 

agresorów na rozmowę do dyrektora lub pedagoga. Po jednej piątej wskazuje na stosowanie 

kar zawartych w statucie, wstawianie uwagi lub oceny nagannej z zachowania czy 

powiadamianie odpowiednich organów ścigania. Ponad połowa rodziców (59,76%), uważa, 

że działania podejmowane przez szkołę w celu zapobiegania zjawiskom przemocy i agresji są 

wystarczające ale też spora grupa (31,64%) nie ma na ten temat zdania, ankietowani nie 

podjęli też próby wskazania działań które należałoby realizować w szkole aby przeciwdziałać 

przemocy i agresji. 

Wnioski z ankiety dla rodziców. 

1. Pracować z uczniami nad twórczym i pokojowym rozwiązywaniem konfliktów 

2.  Zadbać o większe bezpieczeństwo uczniów w miejscach, które wskazane są za 

najmniej bezpieczne ( dozór nauczycieli dyżurujących, monitoring) 

3. Systematycznie informować rodziców o działaniach podejmowanych przez szkołę w 

celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa. 

4.  Zachęcić rodziców do zaangażowania się w działania zapobiegające zjawiskom 

agresji i przemocy (przepływ informacji, praca z własnym dzieckiem, zgłaszanie 

szkole negatywnych zachowań) 
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2.2 ANKIETA DLA UCZNIÓW opracowanie 

 

Ankietę wypełniło 336 uczniów gimnazjum 

 Uzyskane wyniki z odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Z jakimi formami agresji spotykasz się na terenie szkoły? 

- słowna – 276 (82,1%) 

- fizyczna – 185 (55%) 

- odrzucenie i izolacja – 87 (55%)- wandalizm – 63 (18,7 %) 

- kradzieże i wymuszenia 23 (6,8%) 

- cyberprzemoc – 46 (13,7%) 

- nie ma takich zjawisk – 44 (13,1%) 

 

2.  Czy byłeś świadkiem agresji i przemocy na terenie szkoły 

   TAK  - 236 (70,2%)    

   NIE – 99 (29,5%) 

   Brak odpowiedzi – 1 (0,3%) 

 

3.Jak  często obserwujesz zachowania agresywne  wśród uczniów? 

a) bardzo często, codziennie  - 47 (14%) 

b) kilka razy w tygodniu – 73 (21,7%) 

c) kilka razy w miesiącu – 65 (19,3%) 

d) bardzo rzadko – 149 (44,3%) 

brak odpowiedzi – 2 (0,7%) 

 

4. Czy akceptujesz naganne zachowania innych uczniów? 

TAK – 14 (4,2%)   

NIE – 163 ( 48,5%)   

JEST MI TO OBIJĘTNE – 156 (46,4%) 

Brak odpowiedzi – 3 ( 0,9%) 

 

5.  Dostrzegasz i reagujesz na negatywne zachowania  swoich kolegów: 

TAK – 79 (23,5%)    

NIE – 76 (22,6%)   

NIE ZAWSZE – 176 (52,4%) 

Brak odpowiedzi – 5 (1,5%) 

 

6. Jak reagujesz na zdarzenia związane z przemocą i agresją? 

 a) jestem obojętny – 149 (44,3%) 

b) czuję strach przed reakcja agresora – 34 (10,1%) 

c) wstawiam się za ofiarą – 78 (23,2%) 

d) informuję dorosłych – 68 (20,2%) 

e) sam reaguję agresywnie – 37 (11%) 

 

7 . Czy w szkole czujesz się bezpiecznie? 



9 
 

 TAK – 261 (77,7%)   

  NIE – 14 (4,1%)    

  NIE ZAWSZE – 61 (18,2%) 

  dlaczego? (uzasadnij swoją odpowiedź) 

  Tak: bo jest monitoring, nauczyciele dyżurują, nie czuję zagrożenia 

  Nie: bo się popychają, obrażają słowami, są agresywni w toalecie, gdy przychodzą starsi  

  pod  szkołę. 

 

8. W jakich sytuacjach twoje bezpieczeństwo jest zagrożone? 

gdy jest bójka, gdy się popychają, na lekcji w-f, przychodzą starsi spoza szkoły, nie jest 

zagrożone 

 

9) Które miejsca w szkole są najmniej bezpieczne dla ucznia? 

a) szatnie -110 (32,7%) 

b) toalety – 148 (44%) 

c) korytarze – 71 (21,1%) 

d) plac wokół szkoły – 130 (38,7%) 

e) przystanki odjazdu autobusów szkolnych – 36 (10,7%) 

f) inne miejsca (jakie?) „dołek” – 12 (3,6%), sale lekcyjne – 4 (1,2%), za ogrodzeniem szkoły 

– 2 (0,6%), wejście boczne do szkoły, stołówka, gdzie nie ma kamer po 1 (0,3%) 

 nie ma takich miejsc, jest bezpiecznie – 20 (5,6%) 

 

10. Czy w szkole podejmowane są działania przeciwdziałające zjawiskom przemocy? 

Tak – 209 (62,2%)    

Nie – 28 ( 8,3%)   

Nie wiem – 99 (29,5%) 

 

11. Jakie działania podejmuje szkoła, aby przeciwdziałać zjawiskom przemocy i agresji? 

a) szkoła jest monitorowana – 293 (87,2%) 

b) nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw – 299 (89%) 

c) na lekcjach poruszane są tematy związane z zachowaniem uczniów i kreowaniem 

właściwych postaw – 199 (59,2%) 

d) w codziennej pracy wdrażane są działania ujęte w programach wychowawczym i 

profilaktycznym szkoły – 87 (25,9%) 

e) w szkole reaguje się na negatywne  zachowania  uczniów stosując zapisy zawarte w 

statucie i procedurach -  156 (46,4%) 

f) z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze prowadzone są rozmowy i zajęcia z 

wychowawcą i pedagogiem – 202 (60,1%) 

g) szkoła proponuje uczniom inne formy spędzania czasu wolnego ( tematyczne zajęcia 

pozalekcyjne, sportowe,  projekty, imprezy okolicznościowe  i inne) – 148 (44%) 

 

12. W przypadku agresywnego zachowania ucznia nauczyciele najczęściej: 

a) wstawiają uwagę – 250 (74,4%)  

b) wpisują ocenę naganną z zachowania – 190 (56,5%)  
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c) prowadzą rozmowę z uczniem -  190 (56,5%) 

d) kierują ucznia do pedagoga/dyrektora – 179 (53,3%)  

e) wzywają rodziców – 156 (46,4%)   

f) stosują kary zawarta w statucie – 73 (21,7%) 

 

13. Czy uważasz, że podejmowane przez szkołę działania związane z przeciwdziałaniem 

zjawiskom przemocy i agresji są wystarczające? 

Tak  - 146 (43,4%)   

Nie  - 67 (19,9%)   

Nie wiem – 119 (35,4%) 

Brak odpowiedzi 4 (1,2%) 

 

14. Co Twoim zdaniem można jeszcze zrobić aby zmniejszyć ilość zachowań 

agresywnych w szkole? 

Przenosić do innej szkoły, częściej pokazywać skutki agresywnych zachowań, więcej 

rozmawiać z uczniami na temat ich zachowania, stosować surowe kary, zatrudnić ochronę, 

izolować agresorów, agresorów zgłaszać na policję, wymierzać kary publicznie aby inni to 

widzieli,  bardziej wymagać od rodziców aby zajmowali się swoimi dziećmi i ich 

wychowaniem, zwiększyć monitoring w szatni, dodatkowe zajęcia dla agresywnych jako 

kara.    

Analiza   

Zdaniem uczniów najczęściej w szkole występuje agresja słowna (82,1%). Około połowa  

(55%) ankietowanych stwierdziła, iż spotkała się na terenie szkoły z przemocą fizyczną. 

Około jedna czwarta (55%) obserwuje zjawisko odrzucenia i izolowania niektórych uczniów. 

Najmniej uczniów obserwuje występowanie zjawiska cyberprzemocy  (13,7%). Ze 

zjawiskami agresji i przemocy na terenie szkoły spotkało się (70,2%). Największy odsetek 

ankietowanych (44,3%) stwierdza, że obserwuję te zjawiska bardzo rzadko, kilka razy w 

tygodniu zachowania agresywne zauważa (21,7%), podobna liczba  (19,3%) odnotowuje takie 

zdarzenia kilka razy w miesiącu. Prawie połowa ankietowanych( 48,5%)  nie akceptuje 

zachowań agresywnych i przemocy, ale co dziwne prawie tyle samo  (46,4%) twierdzi, że są 

obojętni wobec takich zachowań. Ma to swoje odbicie także w odpowiedziach dotyczących 

reakcji uczniów na agresywne zachowania innych osób, gdyż obojętnie przechodzi obok 

takich zdarzeń  (44,3%) i tylko (23,2%) wstawia się za ofiarą, a (20,2%) informuje i szuka 

pomocy u dorosłych. Bezpiecznie w szkole czuje się (77,7%) badanych, nie zawsze  (18,2%), 

o swoje bezpieczeństwo boi się (4,1%) ankietowanych najczęściej ze względu na bójki innych 

uczniów, przepychanki,  słowne obrażanie i gdy pod szkołę przychodzą starsi koledzy. Za 

najbardziej niebezpieczne miejsca w szkole uczniowie uznali toalety (44%) , plac wokół 

szkoły (38,7%)  i szatnie (32,7%). Tylko trochę więcej niż połowa (62,2%) ankietowanych 

zauważa działania podejmowane w szkole w celu zapobiegania zjawiskom agresji i 

przemocy, (29,5%) nie wie czy takie działania są podejmowane , zaś ( 8,3%) twierdzi, że w 

szkole nie ma takich działań.  Takie odpowiedzi uczniów na powyższe pytania dziwią bo w 

następnym pytaniu,w którym zapytano ich jakie działania podejmuje się w szkole aby 

przeciwdziałać agresji i przemocy prawie wszyscy wskazują takie działania. Najwięcej wie, 

że szkoła jest monitorowana  (87,2%) i nauczyciele pełnią dyżury (89%). Ponadto duża grupa 
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wymienia takie działania jak: prowadzenie rozmów z uczniami sprawiającymi problemy 

wychowawcze i zajęcia z wychowawcą i pedagogiem  (60,1%), poruszanie  na lekcjach  

tematów związanych z zachowaniem uczniów i kreowaniem właściwych postaw (59,2%), 

reagowanie na negatywne  zachowania  uczniów i stosowanie wobec nich zapisów zawartych 

w statucie i procedurach  (46,4%) czy też organizowanie dla uczniów różnych form spędzania 

czasu wolnego ( tematyczne zajęcia pozalekcyjne, sportowe,  projekty, imprezy 

okolicznościowe  i inne) (44%).Badani wiedzą jakie konsekwencje są wyciągane wobec 

uczniów stosujących przemoc i agresję:  otrzymują od nauczyciela pisemną  uwagę do 

dziennika (74,4%), z uczniem prowadzi się rozmowę dyscyplinującą i uczniowi wpisuje się 

ocenę naganną z zachowania po (56,5%), uczeń kierowany jest na rozmowę do pedagoga lub 

dyrektora  (53,3%), do szkoły wzywani są rodzice (46,4%). Niespełna połowa (43,4%) 

ankietowanych twierdzi, że podejmowane w szkole działania zapobiegające agresji i 

przemocy są wystarczające, że nie są (19,9%),  nie potrafi się konkretnie opowiedzieć w 

temacie (35,4%), jednocześnie w następnym pytaniu pojawiają się pojedyncze propozycje 

pomysłów, co można byłoby jeszcze zrobić aby ograniczyć występowanie tych negatywnych 

zachowań. 

 

Wnioski z ankiety dla uczniów 

1. Uświadamiać młodzieży, że nie wolno być obojętnym na zachowania agresywne 

innych. 

2. Informować i angażować uczniów w aktywne działania zapobiegające przejawom 

agresji i przemocy. 

3. Uczyć asertywności i pokojowego rozwiązywania sporów i konfliktów. 

4. Zadbać o większą kontrolę i nadzór miejsc, w których uczniowie nie czują się 

bezpiecznie. 

 

2.3 ANKIETA DLA NAUCZYCIELI – opracowanie 

 

Ankietę wypełniło – 28 nauczycieli PG Nr 1 w Kozienicach 

Wyniki wyglądają  następująco: 

1.  Jakie formy zachowań agresywnych obserwują Państwo najczęściej na terenie 

szkoły? 

a)  słowna – 27 (96,40%) 

b ) fizyczna – 7 (25%) 

c)  odrzucenie i izolacja – 12 (42,85%) 

d)  wandalizm – 1 (3,6%) 

e) kradzieże i wymuszenia - 0 

f) cyberprzemoc – 11 (39,3%) 

g)  nie ma takich zjawisk- 0 

2.Jak  często uczniowie zgłaszają Państwu ten problem? 

a) bardzo często, codziennie -  0  

b) kilka razy w tygodniu – 2 (7,14%) 

c) kilka razy w miesiącu – 5 (17,86% 

d) bardzo rzadko – 21 (75%) 
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e) nie zgłaszały takiego problemu - 0 

 

3. Jak Państwo reagują w przypadku, kiedy dziecko doświadczyło zachowań 

agresywnych w szkole? 

a)  rozmawiają z uczniem w celu wyjaśnienia okoliczności zajścia – 27 (96,4%) 

b) prowadzą rozmowy z uczniami w celu ustalenia winnych i wyciągnięcia konsekwencji – 23 

(82,14%) 

c) powiadamiają wychowawcę, pedagoga, dyrekcję o zajściu – 25 (89,28%)  

d) nic Państwo z tym nie robią - 0 

e) informują rodziców i nawiązują z nimi współpracę w celu wyeliminowania takich sytuacji 

– 18 (64,28%) 

f) stosują zapisy zawarte w WO, Statucie, procedurach – 21 (75%) 

f) stosują inne rozwiązanie,  jakie dodatkowe spotkania, zajęcia z agresorami – 1 (3,57%) 

4. Czy realizują Państwo działania związane z zapobieganiem zjawiskom agresji i 

przemocy, które zostały zaplanowane w programach profilaktycznym i wychowawczym 

szkoły?  

Tak  - 25 (89,28%)   

Nie – 1 (3,57%)    

Wybrane – 2 (7,15%) 

5 . Jakie działania realizują państwo w pracy z uczniem, aby zapobiegać zjawiskom 

agresji i przemocy? 

 Programy profilaktyczne – 11 (39,28%), pogadanki tematyczne  - 10 35,71%), indywidualne 

rozmowy z uczniami – 6 (21,42%), dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i udział w spektaklach 

profilaktycznych – po 3 ( 10,71%), filmy profilaktyczne – 2 (7,15%) ponadto po 1 osobie 

(3,57%) wskazało specjalne zajęcia tematyczne dla klasy, postępowanie zgodnie z 

obowiązującymi procedurami, pouczenie, wyjaśnienie zajścia.  

6. Czy wiedzą państwo, które miejsca uczniowie w placówce uznają za najmniej 

bezpieczne? 

Tak – 23 (82,14%)     

Nie – 4 (14,28%) 

Brak odpowiedzi – 1 (3,75%) 

7) Które, Waszym zdaniem miejsca w szkole są najmniej bezpieczne dla ucznia? 

a) szatnie – 11 (39,28%) 

b) toalety – 8 (28,57%) 

c) korytarze - 0 

d) plac wokół szkoły – 16 (57,14%) 

e) przystanki odjazdu autobusów szkolnych – 4 (14,28%) 

f) inne miejsca (jakie?): miejsca nieobjęte monitoringiem – 3 (10,71%), teren poza szkołą i 

nie ma takich miejsc po 1 osobie (89,28%) 

8. Czy w szkole podejmowane są działania przeciwdziałające zjawiskom przemocy? 

Tak – 28 (100%)    

Nie - 0   

Nie wiem - 0 

9. Jakie działania podejmuje szkoła, aby przeciwdziałać zjawiskom przemocy i agresji? 
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a) szkoła jest monitorowana -28 (100%) 

b) nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw – 26 (92,85%) 

c) na lekcjach poruszane są tematy związane z zachowaniem uczniów i kreowaniem 

właściwych postaw -  26 (92,85%) 

d) w codziennej pracy wdrażane są działania ujęte w programach wychowawczym i 

profilaktycznym szkoły – 25 (89,28%)  

e) w szkole reaguje się na negatywne  zachowania  uczniów stosując zapisy zawarte w 

statucie i procedurach – 27 (96,42%) 

f) z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze prowadzone są rozmowy i zajęcia z 

wychowawcą i pedagogiem – 28 (100%)  

g) szkoła proponuje uczniom inne formy spędzania czasu wolnego ( tematyczne zajęcia 

pozalekcyjne, sportowe,  projekty, imprezy okolicznościowe  i inne) – 25 (89,28%) 

h) inne, jakie?   karty obserwacji zachowania ucznia – 1 (89,28%) 

10. Jakie działania wychowawczo - dyscyplinujące podejmujecie Państwo w przypadku 

agresywnego zachowania ucznia w szkole: 

a) wstawiam uwagę – 23 (82,14%)  

b) wpisuję ocenę naganną z zachowania – 16 (57,14%)  

c) prowadzę rozmowę z uczniem – 28 (100%) 

d) kieruję ucznia do pedagoga/dyrektora – 21 (75%)  

e) wzywam jego rodziców – 19 (67,85%)   

f) stosuję  kary zawarte w statucie – 18 (64,28%) 

g) powiadamiam odpowiednie organy(policja, sąd) – 4 (14,28%) 

h) postępuję zgodnie z obowiązującymi procedurami – 21 (75%) 

h) inne, jakie? -  karty obserwacji zachowania ucznia – 1 (89,28%) 

11. Czy rodzice z klasy w której jest Pani/Pan wychowawcą zostali zapoznani z 

dokumentacją szkoły – statut, WO, programy profilaktyczny i wychowawczy, procedury 

obowiązujące w szkole? 

Tak -  23 (82,14%)    

Nie -  0 

Brak odpowiedzi – 5 ( 17,85%) 

12. Czy uważają Państwo, że podejmowane przez szkołę działania związane z 

przeciwdziałaniem zjawiskom przemocy i agresji są wystarczające? 

Tak – 19 (67,86%)   

Nie - 0   

Nie wiem – 9 (32,14%) 

12. Co Państwa zdaniem można jeszcze zrobić, aby zmniejszyć ilość zachowań 

agresywnych w szkole? 

pedagogizacja rodziców – 1, wykorzystanie filmów profilaktycznych na lekcjach 

wychowawczych – 3, więcej kamer – 1, szkolenia dla nauczycieli – 1 

 

Analiza 

Prawie wszyscy ankietowani (96,40%) zgodnie stwierdzili, że na terenie szkoły najczęściej 

występują zachowania w postaci agresji słownej, na izolację i odrzucenie zwróciło uwagę 

(42,85%), zdaniem  (39,3%) wśród uczniów występuje cyberprzemoc, agresję fizyczną 
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zauważa (25%) ankietowanych. Zdaniem nauczycieli zjawiska związane z przemocą nie 

występują często, uczniowie zgłaszają ten fakt  bardzo rzadko – 21 (75%) albo kilka razy w 

miesiącu – 5 (17,86%). Wszyscy ankietowani reagują na negatywne zachowania uczniów  

najczęściej rozmawiają z uczniem w celu wyjaśnienia okoliczności zajścia (96,4%), prowadzą 

rozmowy z uczniami w celu ustalenia winnych i wyciągnięcia konsekwencji (82,14%), 

powiadamiają wychowawcę, pedagoga, dyrekcję o zajściu (89,28%), stosują zapisy zawarte w 

WO, Statucie, procedurach (75%) informują o zachowaniach rodziców i nawiązują z nimi 

współpracę (75%). Nauczyciele w pracy uczniem realizują działania związane z 

zapobieganiem zjawiskom agresji i przemocy zawarte w programach profilaktycznym i 

wychowawczym szkoły, dostosowując je do potrzeb swojej klasy. Dobrze znają miejsca, 

które uczniowie uznają za najmniej bezpieczne w szkole. Ankietowani uważają, że szkoła 

podejmuje szereg działań zmierzających do zapewnienia uczniom bezpiecznego 

funkcjonowania w szkole i podejmują działania wychowawcze w przypadku wystąpienia 

zachowań agresywnych i przemocy stosując procedury i zapisy zawarte w statucie i WO 

Najczęściej prowadzą rozmowy z uczniami (100%),, wstawiają uwagi do dziennika 

(82,14%),kierują ucznia do dyrektora/ pedagoga  

( 75%), informują o negatywnych zachowaniach rodziców ((67,85%) oraz stosują kary 

zawarte w statucie (64,28%). 

Zdecydowana większość (82,14%) ankietowanych nauczycieli zapoznała swoich rodziców z 

dokumentami szkoły – statutem, WO, procedurami obowiązującymi w placówce, programami 

profilaktycznym i wychowawczy. Ponad połowa nauczycieli (67,86%) uważa , że działania 

podejmowane przez szkołę w celu zapobiegania zjawiskom agresji i przemocy są 

wystarczające. 

 

Wnioski z ankiety dla nauczycieli 

1. Podejmować konsekwentne działania mające na celu ograniczenie ilości  zachowań 

agresywnych na terenie szkoły. 

2. Pracować z uczniami nad kulturą słowa i twórczym rozwiązywaniem problemów. 

3. Systematycznie informować na zebraniach rodziców o działaniach podejmowanych 

przez szkołę w celu zapobiegania zjawiskom przemocy 

 

 

2.4  Arkusz zbiorczy informacji  zebranych z analizy dokumentów. 

W arkuszu znajdują się informacje  pozyskane z analizy dzienników lekcyjnych 

poszczególnych klas, dziennika nauczyciela świetlicy i dziennika pracy pedagoga szkolnego 

Dokumentacja wychowawcy klasy 

1. Ilość analizowanych dzienników – 15 

2. Tematy realizowane na godzinach wychowawczych w poszczególnych klasach 

związane z problematyką przemocy i agresji: 

Klasy I: Agresja problem XXI w, Dlaczego ważna jest tolerancja, Być sobą wśród 

innych – asertywność, Jak radzić sobie ze stresem – nie szkodzić sobie i innym, 

Przyczyny konfliktów – recepta na ich unikanie, Przemoc wśród rówieśników, Nie 
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bądź agresorem – jak radzić sobie ze stresem, Przytul hejtera – nienawiść w 

Internecie, Różne formy przemocy. 

Klasy II:  Zajęcia w ramach programu „Mogę inaczej” (6 godz.),Być sobą wśród 

innych – asertywność, Twórcze rozwiązywanie konfliktów, Tolerancja na co dzień – 

jak zapobiegać agresji, Komu potrzebne są zasady, normy i prawo, Konsekwencje 

naszych zachowań, Skąd się bierze cyberprzemoc. 

Klasy III: Agresja problem XXI w, Twórcze rozwiązywanie konfliktów, Zachowania 

budzące agresję - jak ją pokonać, Agresja wśród młodzieży. 

3. Ilość zdarzeń związanych z zachowaniami agresywnymi 

 

Klasy I Klasy II Klasy III Razem 

44 32 43 119 

 

4. Ilość uczniów uczestniczących w zdarzeniach. 

 

Uczeń Klasa I Klasa II Klasa III Razem 

Sprawca  13 19 26 58 

Ofiara  2 5 4 11 

 

5. Liczba odnotowanych zdarzeń i ich rodzaj. 

 

Rodzaj zdarzenia Klasa I Klasa II Klasa III Łączna liczba 

Agresja słowna 20 24 29 73 

Agresja fizyczna 18 5 8 31 

Odrzucenie i 

izolacja 

- - 1 1 

Wandalizm  6 3 5 14 

Wymuszenia   - - - - 

Cyberprzemoc  - - - - 

 

6. Działania podejmowane przez wychowawców. 

 

Indywidualne rozmowy z uczniami, wpisanie uwagi do dziennika, kierowanie na 

rozmowę do pedagoga/dyrektora, praca wychowawcza z klasą na lekcjach 

wychowawczych, nagana wychowawcy klasy, zakaz uczestniczenia imprezach 

klasowych i szkolnych, poinformowanie/ wezwanie rodziców. 

 

Dokumentacja świetlicy 

1. Tematy zajęć realizowane podczas zajęć świetlicowych: Moje zachowanie a kultura 

osobista, Poznajemy siebie, gry i zabawy integrujące,  Nie daj się oszukać dopalacze 

to też narkotyki, Jak radzić sobie z agresją, Jak być asertywnym- dobre i złe strony, 

przemoc werbalna a sztuka rozwiązywania problemów, Jak  radzić sobie z własną i 
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cudzą agresją, W jaki sposób rozwiązywać konflikty – inną drogą niż przemoc i 

agresja. 

2. Inne działania w związku z w/w tematyką: 

Przygotowanie uczniów do konkursu teatrów „Na Rozdrożu”  spektakl pt. Czy 

przemoc boli” – 22 uczniów, współorganizacja spotkań z policją dla klas pierwszych, 

oglądanie filmów profilaktycznych – „Walka nie kończy się po gongu czyli jak 

pokonać agresję”, „Cyberbulling – zaplątani w sieci”, „Agresja”, „Nie zamykaj oczu” 

3. Występowanie zjawisk związanych z agresją słowną i przemocą. 

Sporadycznie, przemoc słowna po przeprowadzonej rozmowie, najczęściej 

skutkowało zażegnaniem konfliktu, popychanki, zaczepki – zwrócenie uwagi na 

niewłaściwe zachowania i przedstawienie właściwych wzorców przynosiło 

oczekiwane efekty. 

 

Dokumentacja pedagoga. 

1. Działania realizowane przez pedagoga związane z przeciwdziałaniem zjawiskom 

przemocy i agresji: indywidualna praca z uczniem (agresorem i ofiarą), współpraca z 

rodzicami / opiekunami w w/w sytuacjach, współpraca z wychowawcami w kwestii 

rozwiązania problemu, konfliktu, pogadanki profilaktyczne z udziałem policji, 

stosowanie obowiązujących procedur i konsekwentne postępowanie w przypadku 

negatywnych zachowań, systematyczna analiza występujących zjawisk i negatywnych 

zachowań uczniów i podejmowanie natychmiastowej interwencji. 

2. Ilość zdarzeń zanotowanych w dokumentacji – 38 

3. Ilość uczniów uczestniczących w zdarzeniach: jako sprawca – 20 

     jako ofiara – 8 

 

 

4. Rodzaj i liczba odnotowanych zdarzeń 

 

Rodzaj zdarzenia Liczba 

Agresja słowna 22 

Agresja fizyczna 11 

Wymuszenia  - 

Odrzucenie, izolacja  1 

Wandalizm  2 

Cyberprzemoc  2 

Razem 38 

 

5. Działania podejmowane przez pedagoga: indywidualne rozmowy z uczniem, zajęcia 

terapeutyczno – dyscyplinujące, założenie karty obserwacji zachowań, rozmowy w 

obecności rodzica i wychowawcy, kary zgodnie ze statutem, nagana dyrektora na 

wniosek zespołu wychowawczego, kontrakt z uczniem, współpraca z kuratorami 

społecznymi, spotkana w klasach – rozmowy o problemach. 
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6. Inne działania podejmowane w szkole: Spotkania profilaktyczne z policją dla uczniów 

klas I  na temat  negatywnych zachowań uczniów i ich prawnych konsekwencji, 

Prelekcja z udziałem funkcjonariuszy policji dla rodziców o podobnej tematyce, 

Udział wszystkich uczniów w spektaklu profilaktycznym „Bella” na temat agresji i 

przemocy wśród młodzieży, Realizacja programu profilaktycznego związanego z w/w 

tematyką „Mogę inaczej” w klasach drugich, rozpropagowanie wśród uczniów 

kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, Analiza zachowań uczniów na zespole 

wychowawczym i wyciąganie konsekwencji wobec nagannych zachowań. 

 

3. Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej. 

 

3.1 Odpowiedzi na pytania kluczowe 

Analiza powyższych wyników pozwoliła nam uzyskać odpowiedzi na postawione pytania. 

1) Czy rodzice i uczniowie zostali zapoznani z programem profilaktycznym, 

wychowawczym i procedurami obowiązującymi w szkole ? 

Z zapisów w dziennikach wynika, że zarówno rodzice jak i uczniowie zostali zapoznani z 

podstawowymi dokumentami szkolnymi w tym z programami profilaktycznym i 

wychowawczym oraz procedurami obowiązującymi w szkole. 

2) Czy wychowawcy zaplanowali w klasowych programach wychowawczych  tematykę 

związaną ze zjawiskiem agresji i przemocy ? 

W każdym planie pracy wychowawcy znajdują się tematy związane z działaniami 

mającymi na celu zapobieganie zjawiskom przemocy i agresji. 

3) Czy wychowawcy realizowali w/w tematykę na zajęciach lekcyjnych ? 

Tematy zawarte w planach pracy wychowawcy  zostały zrealizowane  w każdej klasie 

zgodnie z planem. W niektórych klasach zrealizowano dodatkowe zajęcia związane z 

tematyką przeciwdziałania przemocy i agresji. 

4) Jakie inne działania związane z przeciwdziałaniem agresji i przemocy są realizowane 

w szkole ? 

Inne działania związane z przeciwdziałaniem agresji i przemocy podejmowane w szkole 

to:  

 spotkania profilaktyczne z przedstawicielami policji na temat niewłaściwych 

zachowań młodych ludzi i konsekwencji z tego wynikających zorganizowane dla 

uczniów klas pierwszych 

 spotkanie dla rodziców o podobnej tematyce ze zwróceniem uwagi na ich rolę w 

zapobieganiu negatywnym zachowaniom 

 spektakl profilaktyczny na temat agresji i przemocy wśród młodzieży „Bella” 

 realizacja programu profilaktycznego „Mogę inaczej” w klasach drugich 

 oglądanie filmów profilaktycznych podczas zastępstw na świetlicy lub godzinach 

wychowawczych z komentarzem tematycznym nauczyciela 

 bogata oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów jako forma spędzania czasu 

wolnego 
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 promowanie tematyki przeciwdziałania przemocy i agresji poprzez udział w 

konkursach  kampaniach – „Na rozdrożu - 2015” przedstawienie teatralne pt. „Czy 

przemoc boli”, Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” 

 szkoła jest monitorowana 

 nauczyciele pełnią dyżury 

 konsekwentne stosowanie obowiązujących w placówce procedur, 

 bieżące rozwiązywanie konfliktów i wyciąganie konsekwencji wobec agresorów i 

osób stosujących przemoc zgodnie z zapisami w statucie. 

5) Czy uczniowie czują się w szkole bezpieczni ? 

Większość,  zarówno zdaniem rodziców (88,28%) jak i samych uczniów (77,7%) czuje się 

w szkole bezpiecznie, jest mała grupa (1,57%) zdaniem rodziców i (4,1%) zdaniem 

uczniów, która obawia się o swoje bezpieczeństwo. Są też tacy, którzy w pewnych 

sytuacjach czują zagrożenie ze strony innych zdaniem uczniów (18,2%) , zdaniem 

rodziców (10,15%). 

6) Jakie zjawiska związane z agresją i przemocą najczęściej występują w placówce ? 

Wszystkie badane grupy stwierdziły, że najczęściej występującym na terenie szkoły 

zjawiskiem związanym z agresją i przemocą jest agresja słowna, tak twierdzi (82,1%) 

uczniów, (62,89%) rodziców i (96,4%) nauczycieli. 

7) Czy uczniowie potrafią rozwiązywać sytuacje konfliktowe bez przemocy i agresji ? 

Zdecydowana większość uczniów potrafi rozwiązywać konflikty w sposób kulturalny, bez 

negatywnych emocji a świadczą o tym zapisy w dokumentach(dzienniki) – 119 zdarzeń w 

ciągu całego roku szkolnego w 15 klasach z udziałem 58 uczniów na ogólną liczbę 

uczniów 370 . 

8) Czy podejmowane w szkole działania przynoszą oczekiwane rezultaty ? 

Porównując  otrzymane wyniki w trakcie diagnozy z wynikami z lat poprzednich widać, 

że obserwuje się mniej sytuacji świadczących o występowaniu agresji i przemocy, 

szczególnie tej fizycznej, i związanej z wandalizmem. Niepokoi natomiast spore nasilenie 

agresji słownej oraz fakt, że wielu uczniów obojętnie przechodzi obok tych zjawisk.  

 

3.2 Wnioski nasuwające się po przeprowadzonej ewaluacji, 

Mocne strony: 

 Szkoła podejmuje szereg działań mających na celu przeciwdziałać zjawiskom 

przemocy i agresji 

 Wychowawcy realizują systematycznie działania ujęte w planach wychowawcy 

klasy 

 Nauczyciele reagują na wszelkie przejawy agresji i przemocy oraz wyciągają 

konsekwencje wobec winnych zgodnie z obowiązującymi procedurami i zapisami 

i w statucie 

 Podejmowane działania przynoszą rezultaty i poprawiają bezpieczeństwo uczniów 

 

     

 Słabe strony: 

 Spora grupa uczniów stosuje agresję słowną wobec rówieśników  
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 Istnieją miejsca w szkole, które liczna grupa uczniów uznaje za mało bezpieczne 

 Rodzice nie posiadają wiedzy na temat czy szkoła podejmuje działania 

zapobiegające zjawiskom przemocy i agresji 

  

 

 

 

 

3.3 Zalecenia do pracy 

 

a) Wypracować system przepływu informacji między szkołą, uczniem i rodzicem 

na temat działań podejmowanych przez szkołę  związanych bezpiecznym 

funkcjonowaniem uczniów, zachęcać rodziców do współpracy. 

b) Wdrażać uczniów do pokojowego rozwiązywania konfliktów, zwracać 

szczególną uwagę na kulturę słowa i panowanie nad emocjami, zachęcać do 

właściwego reagowania na przemoc rówieśniczą.  

c) Zadbać o poprawę  bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez uczniów 

jako najmniej bezpieczne. 

      


