
 

 

 

 

RAPORT 

z ewaluacji wewnętrznej  

I LO im. B. Prusa w Siedlcach 

za rok szkolny 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czerwiec 2017 

Opracowanie raportu: Anna Talewska 



str. 2 
 

 

 

 

 

 

 

W czasach, gdy przywrócenie rozwoju gospodarczego jest kluczowym priorytetem 

w Europie, uwaga koncentruje się na systemach edukacji znacznie silniej niż miało 

to miejsce kiedykolwiek wcześniej. Takie podejście jest słuszne: Podniesienie 

jakości edukacji ma ogromne znaczenie dla wysiłków skierowanych na 

przywrócenie długoterminowego wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy 

w Europie.  

Podniesienie jakości i zwiększenie efektywności inwestycji w edukację w całej Unii 

Europejskiej to jeden z głównych celów strategii dot. Europejskiej współpracy w 

zakresie edukacji i szkolenia.  

 

Tibor Navracsics   

Komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu 
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I. INFORMACJE O SZKOLE 
 

Nazwa Placówki I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w 

Siedlcach 

Patron Bolesław Prus 

Typ Placówki Liceum Ogólnokształcące 

Miejscowość Siedlce 

Ulica Floriańska 

Numer 10 

Kod pocztowy 08-110 

Urząd pocztowy Siedlce 

Województwo Mazowieckie (14) 

Powiat Powiat m. Siedlce (64) 

Gmina Siedlce (01) 

Telefon 25 794 34 50/51 

Fax 25 794 34 50/51 

www prus.siedlce.pl 

Regon 00023908900000 

Publiczność Publiczna 

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież 

Charakter Brak specyfiki 

Uczniowie, wychowankowie, słuchacze 677 

Oddziały 22 

Nauczyciele pełnozatrudnieni 74 

Nauczyciele niepełnozatrudnieni (stosunek 

pracy) 

28 

Nauczyciele niepełnozatrudnieni (w etatach) 16 

Średnia liczba uczących się w oddziale 30,77 

Średnia liczba uczniów przypadających na 

jednego pełnozatrudnionego nauczyciela 

91,48 
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II. WPROWADZENIE 

Czy nasza szkoła może być jeszcze lepsza? 
 

 W ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego p. Dyrektor I LO im. B.Prusa w Siedlcach 

wybrał i przedstawił Radzie Pedagogicznej szkoły oraz zlecił zespołowi ds. Ewaluacji Wewnętrznej do 

zbadania poziomu realizacji dwa wymagania: 

 Wymaganie 5 „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne” 

 Wymaganie 6 „Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej 

sytuacji” 

Wybór badanego obszaru został dokonany z uwzględnieniem podstawowych kierunków polityki 

oświatowej państwa wytyczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty na rok szkolny 2016/2017.  

Wobec szkół i placówek oświatowych nasze państwo sformułowało dwanaście wymagań, które 

wyznaczają pożądany stan w systemie oświaty pokazując jego kluczowe cele i zadania. Niewątpliwie 

priorytetami w bieżącym roku szkolnym są zadania wychowawcze szkoły, potrzeba diagnozy stanu 

bezpieczeństwa, przestrzegania norm społecznych i atmosfery panującej w szkole.  

Opracowany harmonogram działań ewaluacyjnych określa etapy pracy zespołu ewaluatorów, 

natomiast plan ewaluacji obejmuje zadania przydzielone poszczególnym członkom zespołu, terminy 

ich wykonania oraz stosowane metody badawcze.  

Zastosowanie różnorodnych metod badawczych, ich staranne przygotowanie i przeprowadzenie 

gwarantują wysoki stopień wiarygodności badań i ich wyników.  

Niniejszy raport jest efektem końcowym pracy zespołu ewaluatorów a informacje uzyskane w wyniku 

przeprowadzonych badań posłużyły do wyciągania wniosków i sformułowania rekomendacji do 

dalszej pracy pedagogicznej.  
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Odbiorcami wyników ewaluacji są: 

 Dyrekcja szkoły 

 Nauczyciele 

 Uczniowie 

 Rodzice 

 Władze oświatowe 

Sposoby upowszechniania wyników raportu: 

 prezentacja i dyskusja podczas zebrania Rady Pedagogicznej 

 zamieszczenie na stronie internetowej szkoły 

 udostępnienie raportu w wersji papierowej w szkolnej czytelni 

 prezentacja wybranych informacji uczniom w czasie godzin wychowawczych 

 prezentacja wybranych fragmentów raportu rodzicom na zebraniach 

Celem niniejszego raportu jest: 

 wskazanie w jakim stopniu (na jakim poziomie) szkoła spełnia wybrane wymagania 

 pomoc dyrekcji i nauczycielom w podnoszeniu jakości pracy szkoły 

 wskazanie rekomendacji do wykorzystania w planie pracy placówki 

 przestawianie organom prowadzącym sposobów realizacji polityki oświatowej 

 dostarczenie całej społeczności szkolnej szczegółowej wiedzy dotyczącej funkcjonowania 

szkoły 
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HARMONOGRAM EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wybór wymagań 

Powołanie zespołu ewaluacyjnego 

Opracowanie planu ewaluacji harmonogramu i 

projektu pracy 

Realizacja działań ewaluacyjnych, prowadzenie 

badań i zbieranie danych 

Zebranie zgromadzonych danych, analiza ilościowa i 

jakościowa, wypracowanie wniosków 

Raport z ewaluacji 

Przygotowanie raportu, przedłożenie dyrekcji 

szkoły, prezentacja i upowszechnienie wyników 

ewaluacji 

Wdrożenie działań wynikających z rekomendacji 

ewaluacyjnych i monitorowanie efektów tych 

działań 
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PLAN PRACY ZESPOŁU EWALUACYJNEGO 

- zaplanowany na drugi semestr roku szkolnego 2016/2017 

 

 

Lp. Zadanie do 
wykonania 
- przedmiot 
ewaluacji 

Imię i nazwisko 
odpowiedzialnego 

nauczyciela 

Metody 
badawcze 

Nauczany 
przedmiot 

Funkcja 

1 Wymaganie 5 – 
zbadanie poziomu 

realizacji 
‘kształtowane są 

postawy i 
respektowane 

normy społeczne.’ 

Dorota Sulińska Analiza 
dokumentów 

Wywiad 
Ankieta 

Język 
angielski 

Członek 

Sebastian Grzyb Chemia 

2 Wymaganie 6 – 
zbadanie poziomu 
realizacji ‘szkoła 

wspomaga rozwój 
uczniów z 

uwzględnieniem 
ich indywidualnej 

sytuacji’ 

Urszula Rudaś Analiza 
dokumentów 

Wywiad 
Ankieta 

Czytelnia Członek 

Ewa Wysocka - 
Czupryńska 

Internat 

3 Zbadanie 
powyższych 
wymagań. 
Określenie 

poziomu ich 
realizacji. 

Kierowanie pracą 
zespołu, pomoc 

członkom zespołu 
w realizacji 

przydzielonych 
zadań. 

Opracowanie i 
prezentacja 

raportu z ewaluacji 

Anna Talewska Obserwacja 
FGI – Focus 

group 
interview – 

wywiad 
grupowy 

zogniskowany 

Język 
angielski 

Przewodnicząca 
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METODY BADAWCZE 

Zastosowane do zbadania realizacji wymagań 5 i 6 

1. Analiza dokumentów szkolnych – jest bardzo ważnym, koniecznym uzupełnianiem innych 

metod, zawsze powinna być stosowana w ewaluacji i wykorzystywana jako punkt wyjścia 

do zbierania innych danych. Dzięki analizie dokumentów szkolnych uzyskujemy konkretne, 

użyteczne, aktualne informacje dotyczące wszystkich aspektów pracy placówki.   

 

2. Metoda sondażu diagnostycznego – ankiety jako podstawowa metoda sondażu 

diagnostycznego stosowana w pedagogice i psychologii. Autorskie kwestionariusze 

zawierają w pytania skategoryzowane (zamknięte), półotwarte i otwarte a także 

wielokrotnego wyboru z możliwościami kilku odpowiedzi. Zgromadzony materiał 

empiryczny został poddany analizie opisowej, ilościowej i opracowany graficznie.   

 

3. Wywiad – próba badawcza -> uczniowie, nauczyciele, rodzice, dyrektorzy i inni pracownicy 

szkoły. Rodzaj uporządkowanej rozmowy, technika zbierania danych poprzez 

bezpośrednie komunikowanie się badacza i badanego. Wywiad grupowy zogniskowany 

przeprowadzany z grupą ludzi, której poglądy na dany temat szczególnie nas interesują – 

jest to technika badawcza dająca duże możliwości. Najważniejszą funkcję spełnia tu 

moderator, którego kompetencje mają znaczny wpływ na osiągane efekty.   

 

4. Obserwacja – monitorowanie istniejącej sytuacji, otaczającej rzeczywistości, 

rejestrowanie faktów i emocji osób. Na jej podstawie dokonujemy klasyfikacji, 

interpretujemy fakty i generalizujemy. Obserwacja wymaga czasu, aby dostrzec fakty 

ważne dla opisu rzeczywistości. Obserwacja daje nam możliwość uwzględnienia własnych 

spostrzeżeń, co pozwala na wszechstronne zaprezentowanie obrazu badanego obszaru.  
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Aby uzyskać wiarygodne wyniki badań ewaluacyjnych zastosowaliśmy zasadę triangulacji, 

czyli procesu, który wspomaga zapewnienie trafności naszych badań poprzez: 

 korzystanie z różnych źródeł informacji 

 korzystanie z różnych rodzajów danych 

 stosowanie różnych metod zbierania danych 

 zmiany osób (co najmniej dwie) zbierających dane 

 

TRIANGULACJA 

 

 

 

  

Różne metody badawcze 

Zespół ewaluatorów 

Różne rodzaje 

danych 
Różne źródła informacji 

Wyniki 

ewaluacji 
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III. WYMAGANIE 5 
 

 ‘Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne’ 

Uzasadnienie istoty wymagania wg SEO 

Jednym z podstawowych warunków prawidłowego procesu uczenia się jest poczucie bezpieczeństwa, 

sensu i rozumienia oraz akceptacji tego, co się dzieje wokół nas. Aktywność intelektualna nierozerwalnie wiąże 

się z psychicznym dobrostanem, dlatego jest istotne, aby instytucje zajmujące się aktywnością intelektualną 

dbały również o klimat, w jakim ta aktywność zachodzi. Proponuje się więc to w wymaganiu, aby szkoły i 

placówki kształtowały postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego. 

Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności szkolnej i społeczeństwa 

stanowi element rozwoju, a świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie reguł, decyduje o sukcesie grup. 

Respektowanie szacunku dla innych. Wymaganie to jest ważne dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

angażowania obywateli w konstruowanie demokratycznego ładu społecznego i przestrzegania ustaleń.  

Co mieści się w wymaganiu? 

 

 Budowanie społeczeństwa demokratycznego, wskazanie uczniom istniejących w demokracji 

mechanizmów umożliwiających aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie demokratycznym. Szkoła 

jako mała społeczność, w której dziecko może doświadczać różnych ról społecznych. 

 Budowanie świadomości roli społecznej u uczniów jako fundamentu świadomego społeczeństwa 

obywatelskiego. 

 Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innego. 

 Organizowanie różnego rodzaju debat i dyskusji. Podkreślanie roli dialogu społecznego, prowadzącego 

do konsensusu w życiu lokalnej i globalnej społeczności. 

 Otwarcie przestrzeni szkolnej na inicjatywy i działania uczniowskie związane z potrzebą ustalania 

norm, zasad, kształtowania przestrzeni bezpieczeństwa i akceptacji. 

 Przeciwdziałanie specyficznym dla grup dziecięcych i młodzieżowych formom wykluczenia z uwagi na 

status społeczny i ekonomiczny. 

 Uwrażliwianie członków społeczności szkolnej w zakresie rozpoznawania rozmaitych form zachowań 

dyskryminujących. 

Pytania kluczowe: 

1. Jakie działania profilaktyczno-wychowawcze podejmuje szkoła/internat? 

2. Które dokumenty szkolne zawierają prawa i obowiązki uczniów (przykłady)? 

3. W jaki sposób założenia szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego są przekazywane 

uczniom/rodzicom/nauczycielom? 

4. Kto układa/modyfikuje/ma wpływ na program profilaktyczno-wychowawczy szkoły? 

5. Jakie postawy i normy społeczne są szczególnie promowane przez szkołę? 

6. W jaki sposób szkoła zapewnia bezpieczeństwo swoim uczniom? 
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OPIS PROCESU BADAWCZEGO 

 

Analiza dokumentów szkolnych I LO im. B. Prusa w Siedlcach, w kontekście realizacji 

wymagania obejmującego kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 

Wstęp 

Zgodnie ze sformułowanymi centralnie z ramienia państwa wymaganiami wobec 

szkół i placówek, które wyznaczać mają pożądany stan w systemie oświaty i wskazywać 

strategiczne i priorytetowe kierunki działań, które wiążą się z wyzwaniami stojącymi przed 

współczesnymi społeczeństwami znacząco istotne jest wymaganie dotyczące kształtowania 

postaw i respektowania norm społecznych. 

Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych uwidocznione jest i 

jednoznacznie wyrażone we wszystkich najważniejszych dokumentach szkolnych 

regulujących funkcjonowanie I LO im. B. Prusa w Siedlcach. 

W raporcie niniejszym dokonano analizy dokumentów szkolnych w kontekście 

realizacji wymagania obejmującego kształtowanie postaw i respektowanie norm 

społecznych. Zagadnienia zawarte w dokumentach szkolnych i odnoszące się bezpośrednio 

(dosłownie) do będącego przedmiotem analizy wymagania zaznaczono – dla wskazania 

zbieżności i korelacji zapisów dokumentacji z wymaganiem – czcionką pogrubioną. 

1. Statut Szkoły 

Już wstępne zapisy Statutu I LO im. B. Prusa w Siedlcach stanowią, iż cele i zadania 

Szkoły to, poza oczywiście fundamentalnymi – edukacyjnymi, przede wszystkim właśnie te 

obejmujące aspekty kształtujące właściwe postawy uczniowskie, które skutkować mają 

odpowiednimi postawami obywatelskimi w życiu społecznym w życiu dorosłym, w 

przyszłości. Wiele zapisów dosłownie dotyczy zagadnienia kształtowania postaw i 

respektowania norm społecznych. 

Szkoła realizuje więc cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych 

na jej podstawie, które zawarte są w Statucie Szkoły. W szczególności obejmuje to 

zagadnienia dotyczące: 

„…3) kształtowania środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu procesu 

kształcenia stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, 

4) prowadzenia profilaktyki wśród młodzieży w zakresie różnego rodzaju uzależnień, 

zdrowia 

fizycznego i psychicznego oraz patologii społecznej, 

5) przygotowywania do aktywnego udziału w życiu społecznym umożliwiając uczniom 

zdobycie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu grupy rówieśniczej, 
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6) sprawowania opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły, 

w tym umożliwiania pobierania nauki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym 

społecznie oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi 

potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami…” 

Należy przy tym wskazać, że Statut Szkoły wyraźnie zaznacza, że w kształtowaniu 

postaw społecznych szczególną uwagę Szkoła zwraca na indywidualne potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne oraz predyspozycje uczniów. Umożliwia to prowadzenie procesu 

kształtowania odpowiednich postaw u uczniów z największą efektywnością, biorąc pod 

uwagę możliwości indywidualne każdego ucznia. 

Także zapisy statutowe dotyczące Wewnątrzszkolnego systemu oceniania wskazują, 

że „…ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm społecznych…”. 

 

Dodatkowo, w obrębie zapisów odnośnie Wewnątrzszkolnego systemu oceniania 

wskazuje się, że przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

ucznia bierze się pod uwagę: 

„…umiejętność przestrzegania norm współżycia społecznego…” 

Także wśród przewidzianych Statutem możliwości kar dla uczniów wymienione jest 

„…postępowanie naruszające zasady współżycia społecznego…”, co świadczy 

jednoznacznie o tym, iż aspekt ten jest bardzo znaczący i przywiązuje się do niego wielką 

wagę, a Szkoła – kształtowanie postawy ucznia – stawia sobie za cel priorytetowy. 

2. Program wychowawczy Szkoły 

Zapisy Programu wychowawczego dotyczące kształtowania postaw i respektowania 

norm społecznych obejmują: kształcenie postawy twórczej, kształtowanie wrażliwości 

uczuciowej, kształtowanie osobowości, umiejętność oceny własnych zachowań, 

odpowiedzialność, pracowitość, rzetelność, wytrwałość, poznawanie własnej sfery 

uczuciowej, opanowywanie emocji, uwalnianie sądów, ocen od wpływu uczuć. 

O tym, iż Program wychowawczy jednoznacznie wpisuje się w poprawnie i 

właściwie realizowaną formułę wymagania będącego przedmiotem analizy w  niniejszym 

raporcie, świadczy zapis, że wychowanie w I LO w Siedlcach jest podejściem integralnym 

obejmującym całego człowieka: jego sferę fizyczną, intelektualną, społeczną oraz 

emocjonalną i duchową. 

Na zajęciach edukacyjnych, lekcjach wychowawczych, uroczystościach szkolnych i 

klasowych, wycieczkach szkolnych i pozaszkolnych, zajęciach rozwijających 

zainteresowania i szczególne uzdolnienia uczniów, olimpiadach, konkursach, zawodach, 

debatach, dyskusjach panelowych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi realizowane są 

następujące treści oddziaływań wychowawczych kształtujące absolwenta Szkoły: 

1. Wychowanie moralne i kształtowanie woli. 
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2. Wychowanie sfery emocjonalnej. 

3. Wychowanie do życia wartościami. 

4. Wychowanie patriotyczne i społeczne. 

5. Wychowanie estetyczne i kulturalne. 

6. Wychowanie prozdrowotne. 

 

3. Ramowy plan pracy opiekuńczo-wychowawczej Internatu 

Jednym z punktów określających zadania do realizacji w ramach funkcjonowania 

Internatu szkolnego jest zawarty w Ramowym planie pracy opiekuńczo-wychowawczej 

Internatu zapis „kształtowania właściwych postaw wobec wartości”. Szczegółowe zapisy 

obejmują zadanie kształtowania właściwej postawy wobec obowiązku szkolnego, 

kształtowanie samorządności wychowanków i wspierania w działaniu, w tym wyrabianie 

poczucia odpowiedzialności, a także kształtowanie poprawnych relacji społecznych. 

W ramach realizacji zadania obejmującego kształtowanie poprawnych relacji 

społecznych wychowawcy Internatu organizują zajęcia, na których poruszane są 

zagadnienia kształtowania wrażliwości na różnice pokoleniowe i dotyczące szacunku dla 

innych ludzi, kształtowania umiejętności słuchania i komunikowania się, dbałości o 

kulturę poprzez naukę wartości. 

 

4. Inne wybrane dokumenty i zapisy 

Warto również zaznaczyć, że zagadnienia obejmujące wskazanie na aspekty 

kształtowania postaw i respektowania norm społecznych przez Szkołę ujęte są także na 

szkolnej stronie internetowej, w specjalnie utworzonej zakładce „O Szkole” z podtytułem 

„Wartości naszej Szkoły…Misja, wizja i cele”. Są tam zawarte takie stwierdzenia 

obejmujące np. sylwetkę absolwenta, który: 

1. Jest przygotowany do matury i podjęcia studiów wyższych oraz do sprawnego i 

odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim. 

2. Jest patriotą i Europejczykiem, jest przygotowany do życia i pracy we współczesnym 

świecie. 

 

Dodatkowo wskazuje się tamże, iż: 

„…realizujemy programy dydaktyczno-wychowawcze, których istotą było i jest nie tylko 

przekazywanie uczniom wiedzy, lecz także wychowanie ich na uczciwych ludzi i dobrych 

obywateli. Każdy nauczyciel, niezależnie od pełnionych funkcji przekazuje wiedzę, 

pomaga w zdobyciu umiejętności jej zastosowania, a także ma wpływ na ucznia, kształtuje 

jego charakter, postawę i wrażliwość przez swoje zachowanie, przekonania i zasady, 

którymi się kieruje.” 
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Bardzo ważne są wymienione na stronach internetowych Szkoły – zadania placówki 

w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności, wychowania oraz profilaktyki, które 

obejmują m.in.: 

 

1. Zapewnianie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz 

wykonywanych zadań organizacyjnych. Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole. 

2. Kształtowanie właściwych postaw etycznych i patriotycznych. Promowanie 

pozytywnych wzorców postaw i zachowań w szkole i internacie. 

3. Kształtowanie postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu 

takich jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność wytrwałość, ciekawość poznawcza, 

kreatywność, przedsiębiorczość, szacunek do innych ludzi, poczucie własnej wartości, 

kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, gotowość do podejmowania 

inicjatyw, gotowość do pracy zespołowej, kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy 

poszanowania tradycji i kultury własnego i innych narodów. 

4. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za wykonywaną pracę i własną naukę. 

Wdrażanie działań przyczyniających się do obniżenia poziomu absencji uczniów na 

zajęciach szkolnych. 

5. Przygotowanie do sprawnego funkcjonowania w różnego typu wspólnotach (rodzinnej, 

środowiskowej, etnicznej, narodowej, religijnej). 

6. Kształtowanie umiejętności poprawnej komunikacji interpersonalnej. 

7. Kształtowanie umiejętności właściwego odbioru i wykorzystania mediów. 

8. Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji szkoły (Święto Szkoły; spotkania z absolwentami; 

konkursy dotyczące patrona i historii szkoły). 

9. Upowszechnienie edukacji prozdrowotnej, medialnej, europejskiej, filozoficznej, 

ekologicznej i regionalnej. 

10. Popieranie rozwoju ciekawych inicjatyw uczniowskich związanych z potrzebami 

edukacyjnymi, społecznymi i wychowawczymi młodzieży. 

11. Poznawanie sytuacji życiowej ucznia i udzielanie pomocy w ramach możliwości szkoły. 

Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc socjalną. 

12. Kontynuowanie ścisłej współpracy z rodzicami w sprawach dotyczących organizacji pracy 

szkoły, dydaktyki, wychowania i profilaktyki, ze szczególnym uwrażliwieniem na problem 

nadmiernej absencji. 

13. Propagowanie wolontariatu. Upowszechnianie pomocy koleżeńskiej w nauce.” 

 

 

Pytania kluczowe 

Większość dokumentów szkolnych jednoznacznie odpowiada na postawione pytania 

kluczowe. Analiza zaprezentowana powyżej daje bezpośrednio odpowiedź na jedno z 

kluczowych pytań: Jakie postawy i normy społeczne są szczególnie promowane przez 

Szkołę? 
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Szczegółowej analizy wskazanych wyżej dokumentów szkolnych w kontekście 

odpowiedzi na pozostałe pytania kluczowe dokonano poniżej. 

Pytanie 1. Jakie działania profilaktyczno-wychowawcze podejmuje Szkoła i Internat? 

W zakresie pytania kluczowego dotyczącego działań profilaktyczno-

wychowawczych jakie podejmuje Szkoła i Internat należy wskazać, że I LO im. B. Prusa w 

Siedlcach ma określone w zapisach dokumentów szkolnych treści mówiące iż Szkoła: 

1. Prowadzi profilaktykę wśród młodzieży w zakresie różnego rodzaju uzależnień, zdrowia 

fizycznego i psychicznego oraz patologii społecznej 

2. Zwalcza palenie papierosów i innych zauważalnych nałogów 

Zadania te należą w szczególności do wychowawców, ale również do wszystkich 

nauczycieli, którzy oprócz realizacji zadań edukacyjnych, związanych z prowadzeniem 

zajęć lekcyjnych wypełniają także obowiązki ściśle pedagogiczne obejmujące wychowanie 

i kształtowanie postaw młodzieży szkolnej, także poprzez podejmowanie odpowiednich 

działań profilaktycznych. 

Szkolny program profilaktyki wyodrębnia szczegółowo plan specyficznych 

oddziaływań wychowawczych, nastawionych na przeciwdziałanie zagrożeniom 

występującym w środowisku uczniów. Wymienia się tu rozmowy z uczniami na zawsze 

aktualne tematy związane z paleniem papierosów, piciem alkoholu, zdrowym odżywianiem 

się, rozwijaniem swoich zainteresowań, radzeniem sobie ze stresem, życiem seksualnym 

człowieka i indywidualnymi problemami. 

Celem programu profilaktyki jest wykształcenie umiejętności życiowych ucznia 

takich jak: dokonywania uczciwej i prawdziwej samooceny, komunikowania się, twórczego 

i samodzielnego myślenia, podejmowania decyzji, przeciwstawiania się presji rówieśniczej, 

właściwego spojrzenia na sytuacje trudne, by nie stanowiły one niepokonalnego 

ograniczenia, radzenia sobie ze stresem, gospodarowania czasem wolnym, planowania 

podstawowych obowiązków, zajęć. 

 

Działania te Szkoła realizuje poprzez: 

 prowadzenie w poszczególnych klasach zajęć z edukacji zdrowotnej, 

 udział uczniów w zajęciach poświęconych przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz 

prawidłowej komunikacji w ramach godzin wychowawczych, 

 udział w zajęciach sportowych, - ukazywanie pozytywnych wzorów osobowych w historii, 

literaturze, rzeczywistości współczesnej 

 dyskusje kształcące obiektywizm, sztukę argumentacji, krytykę, sąd, ocenę (j. polski, 

historia) 

 uczestnictwo w kulturze 

 diagnozę i pomoc psychologiczną 

 pracę terapeutyczną psychologa i pedagoga 

 tworzenie planów pracy klasy i rozliczanie z ich realizacji (wychowawcy) 
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 udział w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających i kształcących zamiłowania 

 udział w imprezach i zajęciach dotyczących profilaktyki uzależnień organizowanych przez 

MOK, „Centrum”, Służbę Zdrowia w Siedlcach 

 przygotowywanie i upowszechnianie ulotek i materiałów na temat uzależnień, 

 umieszczanie artykułów dotyczących zagrożeń i uzależnień w gazetach szkolnych i w 

szkolnych gablotach 

 spotkania z psychologiem pracującym z pacjentami chorymi na bulimię i anoreksję 

 połączone z dyżurem specjalisty dla osób zainteresowanych indywidualną rozmową 

 omówienie problemów dojrzewania dziewcząt i chłopców na zajęciach z wychowania do 

życia w rodzinie połączone z dyżurem lekarza o specjalności ginekolog-położnik dla osób 

zainteresowanych indywidualną rozmową 

 warsztaty antynarkotykowe prowadzone przez policjanta oraz indywidualne rozmowy osób 

zainteresowanych z policjantem 

 

W zakresie zadań Internatu, zagadnienia obejmujące działania profilaktyczno-

wychowawcze zawarte są zaś w dokumencie zwanym Ramowym planem pracy opiekuńczo-

wychowawczej, w którym jednym z punktów wskazujących na realizację zadań w zakresie 

profilaktyki i wychowania jest propagowanie zdrowego stylu życia. 

Wymienić tu należy działania profilaktyczne obejmujące spotkanie z policjantem ds. 

prewencji, a także propagowanie zdrowego stylu życia poprzez: 

- zachęcanie do aktywności fizycznej 

- profilaktykę uzależnień 

- racjonalne odżywianie się młodzieży 

 

Pytanie 2. Które dokumenty szkolne zawierają prawa i obowiązki uczniów? 

 

Prawa i obowiązki uczniów są przede wszystkim jasno i precyzyjnie kreślone w 

statucie Szkoły. Prawa i obowiązki wychowanka określa również regulamin Internatu, 

będący integralnym załącznikiem do Statutu Szkoły. 

Wśród zagadnień obejmujących prawa uczniów w Statucie wymienia się 24 punkty 

szczegółowe, w przypadku obowiązków zaś punktów 14. 

Warto również dodać, że w Szkole ustanowiony jest Rzecznik Praw Ucznia, który 

chroni prawa uczniów w szkole, w szczególności bada czy wskutek działania lub 

zaniechania działania organów organizacji i osób obowiązanych do przestrzegania i 

realizacji tych praw nie nastąpiło naruszenie prawa i zasad współżycia i sprawiedliwości 

społecznej. 

 

Pytanie 3. W jaki sposób założenia szkolnego programu profilaktyczno-

wychowawczego są przekazywane uczniom, rodzicom, nauczycielom? 

Pytanie 4. Kto układa, modyfikuje, ma wpływ na program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły? 
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Statut określa, że Szkoła współdziała z rodzicami uczniów i wychowanków w 

sprawie wychowania i kształcenia młodzieży. I już ten właśnie zapis świadczy o tym, że rola 

i udział rodziców w wychowaniu młodzieży jest bardzo istotny. 

Zapis statutowy mówi, że: 

 

„Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zasad i zamierzeń edukacyjno-wychowawczych w szkole i danej klasie, 

2) wpływu na ustalanie założeń i tworzenie „Szkolnego programu wychowawczego” i 

„Programu profilaktyki.” 

 

Dodatkowo, Statut stanowi, że: 

 

„W celu realizacji praw rodziców określonych powyżej szkoła organizuje: 

1) zebrania ogólne rodziców w poszczególnych poziomach klas, 

2) zebrania klasowe rodziców, 

3) rozmowy indywidualne z rodzicami, 

oraz dodatkowo dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców.” 

 

Ważnym elementem Programu wychowawczego Szkoły jest współpraca z 

rodzicami. 

Rodziców traktuje się w szkole jak partnerów w pracy wychowawczej, tzn. uwzględnia się 

ich oczekiwania i sugestie dotyczące wychowania. Zdanie rodziców jest ważne przy 

założeniach i treściach Programu wychowawczego szkoły. 

I tak, program wychowawczy stanowi, że wychowawca klasy w zakresie swoich 

czynności: 

„…zapewnia uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) wszechstronną informację 

dotyczącą wymagań stawianych przez szkołę, podejmowanych przez nie działań oraz 

osiągnięć uczniów…”oraz 

„… zapoznaje rodziców z programem wychowawczym szkoły, z wymaganiami 

edukacyjnymi wynikającymi z realizowanego programu nauczania i przedstawia aktualne 

kryteria oceniania, utrzymuje kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu: 

poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, udzielania im 

pomocy w innych działaniach wychowawczych i otrzymywania od nich pomocy w swoich 

działaniach.” 

Dodatkowo w zakresie organizacji pracy uczniów i nauczycieli wychowawca na 

bieżąco przekazuje ogłoszenia i informacje, nadzoruje docieranie ich do rodziców. 

Na pierwszym spotkaniu z rodzicami w roku szkolnym wychowawcy klas i 

nauczyciele przedmiotów zapoznają rodziców na zebraniach: 

a) ze szkolnym programem wychowawczym 

b) ze szkolnym programem profilaktyki 

c) z programem wychowawczym klasy 

d) z wewnątrzszkolnym systemem oceniania 

e) przedmiotowymi systemami oceniania. 
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Bada się też opinie rodziców (w formie ankiet lub wyrażania opinii na zebraniach 

klasowych), dotyczącą Programu wychowawczego Szkoły. 

 

Odnośnie wpływ na program wychowawczo-profilaktyczny szkoły należy zaznaczyć, że w 

kształtowaniu osobowości ucznia w szkole największą rolę odgrywa wychowawca klasy. Tworzy on 

wspólnotę wychowującą. Poprzez różne formy oddziaływań wychowawczych wpływa na 

wszechstronny rozwój wychowanka. Odbywa się to poprzez realizację treści oddziaływań 

wychowawczych kształtujących absolwenta takich jak: zajęcia edukacyjne, lekcje wychowawcze, 

udział w uroczystościach szkolnych i klasowych, wycieczkach szkolnych i pozaszkolnych, zajęciach 

rozwijających zainteresowania i szczególne uzdolnienia uczniów, olimpiadach, konkursach, 

zawodach, debatach, dyskusjach panelowych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi. 

 

Pytanie 6. W jaki sposób Szkoła zapewnia bezpieczeństwo swoim uczniom? 

 

Jednym z podstawowych zadań Dyrektora Szkoły jest zapewnienie wszystkim 

uczniom, wychowankom i pracownikom warunków pełnego bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

Zadania opiekuńcze, których podstawowym elementem jest zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniom szkoła realizuje poprzez: 

1. Opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych, nadobowiązkowych, 

pozalekcyjnych, przy czym: 

1) opiekę podczas zajęć w szkole i poza terenem szkoły sprawuje/ą nauczyciel/le 

prowadzący te zajęcia, 

2) opiekę i sposób dojścia na zajęcia oraz powrót określa w uzgodnieniu z zastępcą dyrektora 

do spraw organizacyjnych i rodzicami nauczyciel prowadzący zajęcia. 

2. Opiekę nad uczniami podczas wycieczek lub innych imprez organizowanych przez szkołę 

lub przy współudziale szkoły, przy czym: 

1) opiekę sprawują wyznaczeni nauczyciele zgodnie z ogólnymi przepisami, 

3) dyrektor lub jego zastępcy mają obowiązek nie dopuścić do odbycia się organizowanej 

wycieczki lub imprezy, jeśli nie jest zagwarantowane bezpieczeństwo jej uczestników. 

3. Opiekę nad uczniami podczas przerw między lekcjami i przed rozpoczęciem zajęć 

przy czym : 

1) opiekę sprawuje nauczyciel pełniący dyżur zgodnie z harmonogramem, 

4. Opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi lub uszkodzeniami narządów ruchu, 

słuchu, wzroku. Opiekę sprawuje pielęgniarka szkolna i lekarz, jeśli są zatrudnieni lub 

odpowiedni zespół opieki medycznej świadczący usługi w tym zakresie na ogólnych 

zasadach. 

 Dodatkowo należy zaznaczyć, że: 

1. Budynki szkoły i teren wokół szkoły objęte są monitoringiem wizyjnym. 

2. Celem zapewnienia bezpieczeństwa osobistego młodzieży szkolnej, a także ochrony 

przed 

kradzieżą mienia szkolnego oraz należącego do uczniów wejścia do szkoły 

i internatu oraz szatnia szkolna kontrolowane są przez system kamer. 
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3. System kamer umożliwia monitorowanie osób wchodzących i wjeżdżających na teren 

szkoły. 

4. Obraz obserwowany przez kamery rejestrowany jest na nośniku i przechowywany przez 

okres dwóch tygodni, a ponadto obserwowany w ciągu dnia przez referenta szkolnego, a w 

godzinach popołudniowych i nocnych przez pracowników portierni w internacie. 

 

Nauczyciel prowadząc pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą jest 

odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. Nauczyciel 

wykonuje zadania szkoły, w szczególności związane z: 

1) odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w tym: 

a) sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć dydaktycznych obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych w szkole i poza szkołą, a także podczas wycieczek, 

b) sprawuje opiekę nad uczniami, pełniąc dyżur podczas przerw między lekcjami, 

c) zapoznaje uczniów z przepisami bhp i p. poż., regulaminami pracowni przedmiotowych, 

d) chroni uczniów przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej. 

 

Celem zapewnienia wychowankom opieki i bezpieczeństwa w porze nocnej 

funkcjonują w Szkole od godz. 22°° do 6°° godziny nocne. W czasie dyżuru nocnego 

wychowawca ma obowiązek: 

- czuwać nad bezpieczeństwem wychowanków, 

- sprawdzać obecność wychowanków w poszczególnych salach sypialnych. 

 

Podsumowanie 

 

Uwzględniając przytoczone powyżej zapisy i konkretne przykłady zaczerpnięte z 

dokumentacji szkolnej jednoznacznie widać, że Szkoła jaką jest I LO im. B. Prusa w Siedlcach 

należy do placówek, w której kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych odbywa się 

na prawidłowym i odpowiednio wysokim poziomie. 

Wyrażają to wszystkie najważniejsze dokumenty szkolne takie jak: Statut, Program 

profilaktyki, Szkolny program wychowawczy oraz dokumenty dotyczące funkcjonowania Internatu 

szkolnego (Ramowy plan pracy opiekuńczo-wychowawczej i Regulamin internatu). 

Zapisy w.w. dokumentów potwierdzają iż cele i zadania Szkoły w zakresie kształtowania 

postaw i respektowania norm społecznych są jasno, jednoznacznie i właściwie określone. 
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KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY 

SPOŁECZNE 

Ankieta – wywiad 

nauczyciele – wychowawcy, pedagog szkolny, dyrektor ds. wychowawczych 

 

 

W badaniu wzięło udział 12 nauczycieli – wychowawców, pedagog szkolny oraz dyrektor ds. 

wychowawczych. 

 

 Jakie działania profilaktyczno–wychowawcze podejmuje szkoła/internat? 

 Wszyscy ankietowani zgodnie twierdzą, że zarówno szkoła jak i internat podejmują 

wiele działań profilaktyczno-wychowawczych. Są to: godziny wychowawcze realizowane 

zgodnie z programem zatwierdzonym na początku roku szkolnego, który to program jest 

modyfikowany w zależności od aktualnych problemów i potrzeb, a także zajęcia edukacyjne; 

zajęcia profilaktyczne we współpracy z PSSE w Siedlcach, spotkania z przedstawicielami 

KMP w Siedlcach, innymi placówkami: PPP w Siedlcach; spotkania z ciekawymi ludźmi; 

udział w innych projektach o tematyce profilaktyczno-wychowawczej. 

 W jaki sposób założenia szkolnego programu profilaktyczno–wychowawczego są 

przekazywane 

uczniom? Na lekcjach wychowawczych; na zajęciach edukacyjnych; na uroczystościach 

szkolnych i pozaszkolnych; zajęciach dodatkowych, rozwijających zainteresowania uczniów, 

olimpiadach, konkursach, dyskusjach panelowych; poprzez dziennik elektroniczny. 

rodzicom? Na spotkaniach semestralnych i śródsemestralnych z rodzicami przez 

wychowawców klas, spotkania z psychologiem i pedagogiem, przedstawicielami KMP w 

Siedlcach, PPP w Siedlcach, kontakt telefoniczny, poprzez dziennik elektroniczny. 

nauczycielom? Na spotkaniach rady pedagogicznej, poprzez dziennik elektroniczny. 

 Kto układa/modyfikuje/ma wpływ na program profilaktyczno–wychowawczy szkoły? 

 Wszyscy ankietowani zwracają uwagę, że program wychowawczy i program 

profilaktyki szkoły układany jest i modyfikowany przez poszczególne zespoły do tego 

powołane. Dzieje się to po wcześniejszym zebraniu informacji i opinii od całej społeczności 

szkolnej (badania ankietowe, wywiady, rozmowy). Oznacza to, że każdy członek społeczności 

szkolnej ma wpływ na powyższe programy – nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy 

administracyjni. 

 Jakie postawy i normy społeczne są szczególnie promowane przez szkołę? 

 Pośród wartości, które promuje szkoła, ankietowani wymieniają: postawę patriotyzmu, 

wrażliwości na drugiego człowieka i jego krzywdę, postawę twórczą, stosowanie przez 

uczniów form grzecznościowych, prezentowanie kultury osobistej, reagowanie na niewłaściwe 

zachowania, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji edukacyjnych i zawodowych, 

poszanowanie godności człowieka oraz wartości dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, 

prawidłowego funkcjonowania w ciągle zmieniającym się państwie demokratycznym. 
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KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY 

SPOŁECZNE 

Ankieta – wywiad 

nauczyciele – wychowawcy, pedagog szkolny, dyrektor ds. wychowawczych 

1. Jakie działania profilaktyczno – wychowawcze podejmuje 

szkoła/internat? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. W jaki sposób założenia szkolnego programu profilaktyczno–

wychowawczego są przekazywane 

uczniom? 

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

rodzicom? 

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

nauczycielom?____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

3. Kto układa/modyfikuje/ma wpływ na program profilaktyczno–

wychowawczy szkoły? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Jakie postawy i normy społeczne są szczególnie promowane 

przez szkołę? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
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Wywiad grupowy zogniskowany (20 rodziców uczniów klasy 3D) 

 

1. Jakie są wg Pani/Pana najważniejsze prawa ucznia?  

(najczęściej wymienione zostały)  

 prawo ucznia do nauki i pomocy ze strony nauczyciela 

 prawo ucznia do sprawiedliwej i umotywowanej oceny zgodnej z WSO i możliwości jej 

poprawy 

 prawo ucznia do szacunku i równego traktowania 

 prawo ucznia do wyrażania własnych poglądów i opinii 

 prawo ucznia do bezpieczeństwa w szkole  

 

2. Jakie są wg Pani/Pana najważniejsze obowiązki ucznia?  

(najczęściej wymienione zostały)  

 obowiązek uczęszczania do szkoły 

 obowiązek przygotowania do lekcji 

 obowiązek okazywania szacunku i kulturalnego zachowania 

 obowiązek przestrzegania Statutu Szkoły (np. dbanie o szkolne mienie, dobre imię 

szkoły itp.) 

 obowiązek aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły 

Uzyskanie w tym badaniu odpowiedzi rodziców, dotyczące praw i obowiązków wykazały dużą ich 

zbieżność z opiniami uczniów i nauczycieli. Pozwala to wyrazić nadzieję na dobrą współpracę 

wszystkich podmiotów społeczności szkolnej i uzyskiwanie coraz lepszych wyników w nauce i 

zachowaniu. Powyższe dane niewątpliwie świadczą o właściwym kierunku i skuteczności w 

oddziaływaniu na postawy i zachowania uczniów. Zasady postępowania i współżycia w szkole 

powinny być respektowane i przestrzeganie przez wszystkich. Niestety ewidentnym przykładem 

lekceważenia obowiązku obecności na zajęciach niektórych uczniów, jest zadaniem nauczycieli, 

jednym z poważniejszych problemów szkoły. Pogarszająca się frekwencja (szczególnie uczniów 

kończących naukę w naszej szkole) stanowi dla dyrekcji, nauczycieli i rodziców duże wyzwanie na 

przyszłość. Stosowanie spójnych, jednolitych i konsekwentnych działań w kwestiach 

usprawiedliwiania nieobecności i oceniania zachowania na pewno przyniosłoby pozytywne rezultaty 

w przyszłości.  

Rodzice stwierdzili również że są świadomi prawa do współdecydowania w sprawach szkoły i 

współtworzenia dokumentów regulujących życie szkoły.  

Zapisy w dziennikach lekcyjnych potwierdzają, że nauczyciele zapoznają uczniów z przepisami 

szkolnymi regulującymi zasady zachowania i bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole. Rodzice 

uzyskują powyższe informacje w czasie półsemestralnych i semestralnych zebrań i spotkań z Dyrekcją 

szkoły.  
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Obserwacje i wywiady z uczniami klasy 3D – 25 osób.  

95% uczniów zna swoje prawa i obowiązki 

90% uczniów uważa, że w szkole respektowane są normy społeczne (podane w kolejności ważności) 

1. Kultura osobista 

2. Tolerancja 

3. Wzajemny szacunek 

4. Przygotowywanie do lekcji 

5. Nieużywanie wulgarnego języka 

6. Dbałość o mienie szkolne 

7. Estetyczny wygląd  

 

1. Czy działania szkoły zapewniają Ci bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne?  

 
2. Czy byłaś/byłeś kiedykolwiek wykluczony z grupy?  

 
3. Czy inni uczniowie obrażali Cię za pomocą Internetu, telefonu komórkowego itp.?  
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4. W jaki sposób uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem 

działań samorządu szkolnego?  

- akcje charytatywne  

- promocja szkoły  

- udział w turniejach, koncertach, uroczystościach itp. 

 

5. Czy masz możliwość współdecydowania o ważnych sprawach szkolnych?  

 

Dokumentacja szkolna potwierdza przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny zgodnie z Rozp. 

MEN z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i budynkach 

(Dz. U. z 2003r Nr 6 poz. 69 ze zm.) 

Rozmowy przeprowadzone z grupą uczniów kl. 1f (19 osób) pokazują, że zarówno stan techniczny 

obiektu jak i jego wyposażenie jest zadowalający, jednocześnie wskazywano na zbyt małą 

powierzchnię czytelni szkolnej i brak świetlicy/klubu gdzie uczniowie mający przerwy w zajęciach lub 

dojeżdżający mogliby spędzić czas w pożyteczny sposób. 

Informacje dotyczące warunków sanitarnych uczniowie określili jako dobre – 94% pytanych – tylko 

6% miało odmienne zdanie.  

Wszyscy uczniowie bardzo pozytywnie ocenili rolę pielęgniarki szkolnej sprawującej opiekę medyczną 

nad młodzieżą. Udziela ona opieki przedlekarskiej w przypadku nagłych urazów, niedyspozycji i 

zachorowań. Prowadzi badania do bilansu zdrowia wszystkich uczniów.  

Największym zaufaniem uczniów cieszą się wychowawcy klas, którzy bardzo dobrze wywiązują się ze 

swojej roli opiekuńczo wychowawczej i często tworzą specyficzne więzi ze swoimi wychowankami. 

Jest to szczególnie ważne w czasach kiedy ciągłe reformy powodują brak poczucia stabilności i 

bezpieczeństwa w procesie edukacyjnym.  
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Taką opinię uzyskałam też od rodziców, którzy wysoko cenią każdą pomoc jaką otrzymują ich dzieci 

od wychowawców, świadczy to o tym, że nauczyciele bardzo dobrze wypełniają swoją misję 

wychowawczą.  

Kolejnymi osobami, które są obdarzone dużym zaufaniem uczniów i u których uczniowie szukają 

wsparcia są pedagog i psycholog szkolny. Każdorazowo otrzymują tu fachową pomoc w 

przezwyciężaniu trudności w kontaktach rówieśniczych, w rozwiązywaniu konfliktów z rodzicami i 

nauczycielami. Konsultacje i rozmowy ze wszystkimi stronami, prowadzone zajęcia i systematyczna 

praca ‘pod okiem’ fachowca w większości przypadków przynoszą oczekiwane, pozytywne rezultaty. 
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IV. WYMAGANIE 6 

 
Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 

Uzasadnienie istoty wymagania wg SEO 

Powszechnie uważa się, że kultura organizacyjna, w której kultywuje się duże oczekiwania wobec 

wszystkich, a nie tylko najzdolniejszych uczniów, służy procesowi uczenia się. Ten element pracy 

szkoły znajduje odzwierciedlenie w wymaganiu podkreślającym znaczenie działań mających na celu 

wspomaganie rozwoju uczniów uwzględniające ich indywidualną sytuację, wyrównywanie szans 

edukacyjnych i stwarzanie wszystkim możliwości korzystania z osiągnięć rozwoju społecznego i 

gospodarczego. Idea wyrównywania szans po to, aby ludzie mogli osiągać ważne dla nich cele życiowe 

i cieszyć się równością uwarunkowań, co oznacza równość pod względem podstawowych warunków 

życia, to oczywiście zbyt trudne zadanie, aby mogła temu podołać tylko szkoła. Sytuacja nierówności 

jest skutkiem działań potężnych mechanizmów społecznych i to w społeczeństwie należy jej 

zapobiegać. Szkoła może jednak podejmować różnorodne, dostosowane do specyfiki i potrzeb 

środowiska, działania, zwłaszcza tam, gdzie istotne jest uwzględnienie sytuacji jednostek w 

działaniach, które bądź co bądź są projektowane i realizowane w celu pracy z grupą. Ważne jest 

swego rodzaju mentalne przygotowanie nauczycieli i innych osób, ponieważ nierówności społeczne 

decydują o poziomie życia całych społeczeństw – tam, gdzie są one mniejsze, żyje się lepiej. Spójność 

społeczna i solidarność w dużym stopniu decydują o możliwości rozwoju cywilizacyjnego.  

Co mieści się w wymaganiu? 

 Rozpoznanie potrzeb każdego z uczniów z osobna i ustalenie w dialogu z nim i/lub jego opiekunami 

celów rozwojowych w krótszej i dłuższej perspektywie. 

 Uwzględnienie w pracy nauczyciela i wychowawcy zróżnicowanych potrzeb rozwojowych uczniów, w 

tym także ustalanie aktualnej hierarchii tych potrzeb u wychowanka (np. okresowego priorytetu 

potrzeb emocjonalnych). 

 Różnicowanie celów zajęć, metod uczenia się / nauczania, zadań itp. w taki sposób, aby każdy z 

uczniów mógł dokonywać postępów na miarę swoich możliwości. 

 Tworzenie warunków do rozwoju talentów, budzenia zainteresowań i kultywowania pasji. 

 Tworzenie warunków do wyrównywania braków i zaległości; pomoc w specyficznych trudnościach w 

nauce. 

 Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych. 

 Współpraca z placówkami poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego. 

 Troska o ucznia i pośrednio o jego rodzinę w sytuacji, gdy środowisko domowe dziecka nie zapewnia 

mu dostatecznego wsparcia emocjonalnego i intelektualnego. 

 Przeciwdziałanie specyficznym dla grup dziecięcych i młodzieżowych formom wykluczenia z uwagi na 

status społeczny i ekonomiczny. 

 Uwrażliwianie członków społeczności szkolnej w zakresie rozpoznawania rozmaitych form zachowań 

dyskryminujących. 
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Pytania Kluczowe: 

1. W jaki sposób szkoła rozpoznaje indywidualne potrzeby swoich uczniów? 

2. Jakie formy i metody pracy są stosowane w pracy z uczniami o specyficznych potrzebach? 

3. Czy monitorowana jest skuteczność podejmowanych działań i osiągnięcia edukacyjne tych 
uczniów? 

4. W jakim stopniu wparcie udzielane przez placówkę odpowiada indywidualnym potrzebom 
uczniów i satysfakcjonuje ich rodziców? 

5. Jakie metody wychowawcze stosuje szkoła w przeciwstawianiu się wszelkim przejawom 
dyskryminacji i wykluczenia spowodowanych statusem ekonomicznym, społecznym, 
wyznawaną religią itp.? 

6. Czy szkoła zapewnia warunki do rozwoju uczniom o szczególnych zdolnościach i 
zainteresowaniach? 
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OPIS PROCESU BADAWCZEGO 

 

Metody badawcze użyte do badania: 

1. Analiza dokumentów dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej, orzeczeń,               

           opinii, nauczanie indywidualne, elementy programów wychowawczych szkoły                                                       

           i internatu. 

2. Wywiad/rozmowa z psychologiem szkolnym. 

3. Wywiad z dyrektorką szkoły ds. wychowawczych p. Agnieszką Kozą 

4. Ankieta do uczniów nauczanych indywidualnie. 

5. Wywiad grupowy zogniskowany z grupą olimpijczyków. 

6. Ankieta do nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne. 

 

Do wymienionych wymagań opracowano pytania kluczowe, które zostały wykorzystane w procesie 

tworzenia narzędzi badawczych : kwestionariuszy ankiet i wywiadów. 

 

Badanie było realizowane w marcu i kwietniu 2017r. 

 

Wywiad z dyrektorem szkoły  

 

Cel: Zebranie informacji od Pani Dyrektor i psychologa na temat roli szkoły w procesie wspomagania 
rozwoju uczniów i motywowania z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 
 

Na podstawie rozmowy z dyrektorem szkoły oraz analizy dokumentów szkolnych stwierdzono, że w 

szkole rozpoznaje się indywidualne potrzeby uczniów poprzez: 

 Diagnozę wstępną dokonywaną przez wychowawców klas. 

 Obserwację i rozmowy indywidualne z uczniem. 

 Rozmowy z pedagogiem szkolnym. 

 Analiza opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 Wnioski wynikające z pracy zespołów wychowawczych. 
 

W ramach wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podejmowane są 

następujące działania: 

 Indywidualizacja procesu nauczania, przede wszystkim uwzględnianie na przedmiotach 
edukacyjnych wszelkich zaleceń zawartych w opiniach psychologiczno-pedagogicznych. 

 Wydłużanie czasu pracy 

 Dostosowywanie klasówek i sprawdzianów do potrzeb uczniów 
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 Indywidualna praca z uczniem zdolnym. Dla uczniów uzdolnionych zorganizowane są zajęcia 
pozalekcyjne wspierające ich pasje naukowe, artystyczne i sportowe. Uczniowie naszej szkoły 
odnoszą sukcesy na licznych konkursach i olimpiadach. 

 Wsparcie pedagoga szkolnego 
 

Skuteczność tych działań monitorowana jest na bieżąco poprzez : 

 Rozmowy z uczniami 

 Analizę wyników konkursowych i maturalnych 

 Ankiety  
 

Zdaniem dyrekcji nauczyciele angażują się w realizację wszystkich projektów realizowanych na 

terenie szkoły. Otaczają opieką zarówno uczniów uzdolnionych, jak i tych, którzy z różnych 

względów, wymagają szczególnego wsparcia, aby mogli osiągnąć sukces szkolny na miarę swoich 

możliwości 

Wywiad z psychologiem szkolnym 

Jakie działania są podejmowane przez szkołę w ramach wspierania uczniów ze szczególnymi 
potrzebami edukacyjnymi i uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji? 
 
W szkole podejmowane są następujące działania: 

 diagnoza możliwości i postępów edukacyjnych uczniów  

 diagnoza wychowawcza, rozpoznanie środowiska rodzinnego uczniów (wychowawcy, 
pedagog), 

 bieżąca analiza opinii psychologiczno-pedagogicznych nowych uczniów, 

 dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów, 

 diagnozowanie uczniów pod kątem specyficznych trudności w nauce (współpraca z PPP), 

 dostosowanie warunków egzaminu maturalnego (dysleksja, choroby przewlekłe),  

 nauczanie indywidualne,   

 indywidualne wsparcie uczniów 
 

Z jakimi podmiotami współpracuje szkoła w celu poznania indywidualnej sytuacji ucznia? 

 Z rodzicami 

 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

 Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Siedlcach 

 PZP dla dzieci i młodzieży 

 lekarzami 

 Komendą Miejską Policji 

 Sanepidem 
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Przy rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych ucznia najważniejszym 

elementem jest rodzic - to od niego otrzymujemy informacje o dziecku potrzebującym wsparcia. 

Na podstawie dokumentów (opinii, zaświadczeń), które nam przekaże możemy zorganizować i 

zaplanować pracę z takim uczniem. Rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami zwykle sami 

przychodzą do pedagoga, psychologa lub dyrektora i informują o funkcjonowaniu i problemach 

dziecka. 

 
Ilu uczniów zostało rozpoznanych, jako potrzebujących wsparcia w szerokim zakresie tego słowa? 
Obecnie w szkole jest 30 uczniów klas trzecich z dostosowaniami, których dokumentacja jest u 
psychologa szkolnego. Jest grupa uczniów z młodszych klas, których rodzice kontaktują się z 
psychologiem i kompletują dokumentację medyczną i psychologiczną. 
 
Z jakich powodów  uczniowie wymagają wsparcia?  
Są to przede wszystkim: specyficzne trudności w nauce ( dysgrafia, dysleksja), choroby przewlekłe, 
niepełnosprawność( niedosłuch, niedowidzenie), sytuacja rodzinna, materialna, problemy 
emocjonalne specyficzne dla wieku dojrzewania. 
 

Jakie metody stosuje szkoła w przeciwstawianiu się przejawom wykluczenia i dyskryminacji? 

Organizowane są zajęcia z psychologiem i pedagogiem w ramach godzin wychowawczych. 

Młodzież korzysta z indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Pedagog nie spotyka się z przejawami dyskryminacji w szkole. 

Wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w naszej szkole to 
przede wszystkim respektowanie: 

 informacji i zaleceń zawartych w opinii/orzeczeniu  

 informacji przekazywanych przez rodziców  

 informacji specjalistów –  pedagoga, psychologa, lekarza (pediatry bądź innego 
specjalisty) 

 
Informacje powyższe są bazą wyjściową do dalszych działań, przekazywane są one nauczycielom 
uczącym. Jeżeli uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wówczas 
przygotowywany jest indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny. 
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Analiza ankiet dla nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne  

W szkole realizowana jest indywidualna praca z uczniem (nauczanie indywidualne), na podstawie 

orzeczeń lekarskich i PPP.  W roku szkolnym 2016/2017 indywidualnym kształceniem objętych jest 

dziewięcioro uczniów. Przyczyny tej formy pracy z uczniami to: 

 Fobia społeczna 

 Asperger 

 problemy psychiczne 

 zdrowotne 

 osobiste i rodzinne 

 niedosłuch 

 trudności z integracją w klasie 
 

Nauczyciele stosują różnego rodzaju formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

starając się maksymalnie wykorzystać czas lekcyjny. Metody pracy są mocno zindywidualizowane i 

zależą od kondycji i zdrowia ucznia. Nauczyciele stosując metody 

twórcze  przystosowują je do warunków i czasu zajęć. Dla uczniów z niedosłuchem stosują pracę z 

tekstem, testy kompetencji czytelniczych i samodzielne pisanie prac. 

Nauczyciele stosują takie same metody  jak w klasie tylko w wolniejszym tempie. 

Wg nauczycieli, zaplanowane przez szkołę nauczanie indywidualne jest wystarczające by  

przygotować ucznia do matury. W czasie indywidualnych zajęć uczeń jest skoncentrowany  

i zobowiązany obecnością nauczyciela. Jednak w  nielicznych przypadkach nauczyciele zwracają 

uwagę na zaburzenia rytmu pracy, brak koncentracji i odwoływanie zajęć. 

Zdaniem nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne wsparcie udzielane przez szkołę uczniom 

o specjalnych potrzebach jest wystarczające, ważne aby w odpowiednim momencie odkryć potrzeby 

ucznia. Istotna jest również współpraca z innymi instytucjami. Nauczyciele najczęściej współpracują 

z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, pedagogiem i psychologiem szkolnym. 

Analiza ankiet skierowanych do uczniów realizujących nauczanie indywidualne i ich rodziców. 

Zdaniem ankietowanych uczniów nauczanie indywidualne spełnia ich oczekiwania i umożliwia w 

wystarczającym stopniu realizację programu nauczania. Uczniowie nie czują się dyskryminowani a 

nauczyciel robią wszystko, bo zintegrować ich z pozostałymi członkami klasy. Duże znaczenie w tych 

kontaktach odgrywają portale społecznościowe. Młodzież objęta nauczaniem indywidualnym 

uczestniczy w wycieczkach, imprezach klasowych i szkolnych. Dla jednej z ankietowanych osób 

wychowawca w niewystarczający sposób zapewnia integrację z klasą. 

Zdaniem uczniów szkoła wspiera ich, zaspokaja potrzeby edukacyjne i wychowawcze. Taką samą 

opinie mają rodzice ankietowanych uczniów. 
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ANALIZA DOKUMENTÓW SZKOLNYCH 

 

 Nauczyciele posiadają wiedzę o indywidualnych potrzebach edukacyjnych uczniów ze 

specyficznymi trudnościami w nauce - stosowne wpisy w dziennikach lekcyjnych. 

 Uczniowie uzdolnieni biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych, na których mogą rozwijać 

swoje talenty naukowe, sportowe, artystyczne. Ma to przełożenie na sukcesy w konkursach 

przedmiotowych, artystycznych i osiągnięcia sportowe.  

 Nauczyciele wychowania fizycznego uwzględniają ograniczenia i przeciwwskazania 

zdrowotne poszczególnych uczniów podczas prowadzonych zajęć. 

 Nauczyciele, wychowawcy prowadzą indywidualne rozmowy z rodzicami na temat bieżącej 

sytuacji szkolnej ucznia, stosownie do potrzeb – zapisy w dzienniku lekcyjnym.  

 W szkole prowadzone są działania przeciwdziałające dyskryminacji i wykluczeniu. Duża grupa 
nauczycieli ukończyła kursy o tematyce dyskryminacji w szkole. Na zajęciach wychowawczych 
realizowane są tematy o dyskryminacji, zapobieganiu jej obronie przed nią. Psycholog i 
pedagog szkolny prowadzą zajęcia o tolerancji i akceptacji odmienności religijnych, 
kulturowych itp.  

 

Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji stwierdzono: 

 

 Szkoła uwzględnia indywidualną sytuację uczniów opierając się na diagnozie . Nauczyciele w 

różnorodny sposób diagnozują możliwości edukacyjne uczniów wykorzystując wyniki w swojej 

pracy dydaktycznej i wychowawczej. Działania podejmowane przez nauczycieli odpowiednio 

motywują uczniów do pracy, co przekłada się na sukcesy osiągane w konkursach 

przedmiotowych, artystycznych i sportowych. 

 Organizując procesy edukacyjne nauczyciele indywidualizują i dobierają odpowiednie formy 

pracy dla uczniów o specyficznych potrzebach. Szkoła stwarza warunki do podnoszenia 

poziomu nauczania i osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom na miarę ich indywidualnych 

możliwości. Uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań, 

zajęciach sportowych oraz konsultacjach. Realizowane są różnorodne programy edukacyjne 

obejmujące uczniów zdolnych i uczniów z trudnościami. Nauczyciele wychowania fizycznego 

indywidualizują proces dydaktyczny z uwzględnieniem przeciwwskazań zdrowotnych i 

ograniczeń fizycznych uczniów. 

 Nauczyciele i wychowawcy prowadzą indywidualne rozmowy z rodzicami na temat 

możliwości uczniów, ich bieżącej sytuacji szkolnej, a także, w zależności od rozpoznanych 

potrzeb, udzielają wsparcia. 

 Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami lokalnymi, a zakres tej współpracy wynika 

bezpośrednio z potrzeb uczniów i ich rodziców.  

 W szkole nie zauważa się przejawów dyskryminacji. Działania antydyskryminacyjne 

podejmowane przez szkołę to między innymi 
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o Wyjazdy i imprezy  integracyjne uczniów 

o Organizacja nauczania indywidualnego 

o Indywidualne wsparcie uczniów biorących udział w olimpiadach  przedmiotowych. 
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Ankieta dla uczniów nauczanych indywidualnie i ich Rodziców 

1. Czy nauczanie indywidualne spełnia Twoje oczekiwania? 

 

 

2. Czy nauczanie indywidualne umożliwia w sposób wystarczający 

realizację programu nauczania? 

 

3. Czy nauczanie indywidualne nie dyskryminuje kontaktu z klasą? 

 

 

4. W jaki sposób nauczyciel próbuje integrować Cię z klasą? 

 

 

5. Czy utrzymujesz kontakty z kolegami (koleżankami) z klasy? 

 

 

6. Czy wsparcie udzielane przez szkołę zaspokaja Twoje potrzeby? 

 

 

7. Do Rodzica. Jak ocenia Pan/Pani działania szkoły wspomagające indywidualny 

tok nauczania Pani/Pana dziecka? 
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Ankieta dla psychologa szkolnego 

1. Jakie działania są podejmowane przez szkołę w ramach wspierania uczniów ze szczególnymi 

potrzebami edukacyjnymi i uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji? 

2. Z jakimi podmiotami współpracuje szkoła w celu poznania indywidualnej sytuacji ucznia? 

3. Czy współpraca ta wynika z potrzeb uczniów i ich indywidualnej sytuacji? 

4. Ilu uczniów w tym roku szkolnym wymaga szczególnego wsparcia ze względu na sytuację 

społeczną, rodzinną, ekonomiczną lub zdrowotną? 

5. Jakie metody stosuje szkoła w przeciwstawianiu się przejawom wykluczenia                                           

i dyskryminacji? 

 

 

Kwestionariusz wywiadu dotyczącego wymagania 6 

Dyrektor Agnieszka Koza 

1. W jaki sposób rozpoznawane są indywidualne potrzeby naszych uczniów? 

2. Jakie działania są podejmowane w ramach wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi? 

3. Czy i jak monitorowana jest skuteczność tych działań? 

4. Jak ocenia Pani zaangażowanie nauczycieli w realizację różnorodnych projektów, 

programów oraz działań wspierających uczniów zdolnych i tych o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych? 

5. Jakie działania przeciwdziałające dyskryminacji i wykluczeniu podejmowane są w szkole? 
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Wywiad grupowy zogniskowany przeprowadzony z grupą 15 uczniów naszej szkoły 

biorących udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach 

sportowych. Streszczenie odpowiedzi. 

1. Uczniowie są informowani o możliwości przystąpienia do konkursu, olimpiady lub wzięcia 

udziału w zawodach sportowych bezpośrednio przez nauczycieli lub poprzez stronę 

internetową szkoły lub radiowęzeł szkolny.   

2. Nauczyciele podejmują działania i odpowiednio motywują uczniów zdolnych do 

podejmowania kolejnych wyzwań. Dzielą się swoją wiedzą, wskazują źródła i ukierunkowują 

aktywność ucznia. Poprzez przykład osobisty dla wielu uczniów nauczyciel jest wzorem do 

naśladowania. Przekłada się to na sukcesy osiągane w olimpiadach, różnych konkursach 

przedmiotowych i artystycznych oraz zawodach sportowych.   

 

3. Prawie wszyscy uczniowie (13 na 15) stwierdzili, że to właśnie nauczyciel zachęcił ich do 

rozwijania wiedzy i wzięcia udziału w konkursie. W ciągu całego okresu przygotowawczego 

otrzymywali oni niezbędne wsparcie poprzez wskazywanie odpowiednich materiałów i 

bieżące konsultacje z nauczycielami. Należy tu podkreślić bezinteresowną pomoc udzielaną 

uczniom zdolnym poza lekcjami, stały kontakt, zajęcia sportowe organizowane w weekendy 

oraz wyjazdy z uczniami na konkursy.   

 

4. Zdaniem wszystkich uczniów szkoła wspiera ich w osiąganiu sukcesu edukacyjnego poprzez 

zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia artystyczne i sportowe. Wszyscy uczniowie 

uznali, że dodatkowym działaniem motywującym ich do zdobywania bardziej zaawansowanej 

wiedzy i udziału w konkursach jest możliwość otrzymania bardzo dobrej oceny z przedmiotu 

i wzorowej oceny zachowania za reprezentowanie szkoły. W szkole istnieje system 

wyróżniania uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce oraz wybitnych sportowców, 

finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych poprzez:  

- nagrody książkowe  

- listy pochwalne  

- dyplomy  

- medale  

- złote i srebrne tarcze  

- eksponowanie ich osiągnięć w gablotach, na tablicach ogłoszeń, oraz zamieszczanie 

informacji na stronie internetowej szkoły i gazetce szkolnej ‘Dżemper’.  

- umożliwienie prezentowania możliwości uczniów na uroczystościach szkolnych  

- stypendia  

 

5. Na pytanie dlaczego brałaś/eś udział w konkursie padły następujące odpowiedzi: ponieważ 

a. rozwijam swoje umiejętności 

b. poszerzam swoją wiedzę, przyswajam wiadomości wykraczające poza program  
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c. rozwijam zainteresowania i pasje 

d. zdobywam wiedzę przydatną w przyszłej nauce – studiowaniu 

e. bardzo lubię dany przedmiot 

f. zajęcia pozalekcyjne są bardzo ciekawe 

g. Zajęcia artystyczne wzbogacają moją osobowość i doskonalą warsztat  

 

 

6. Dlaczego bierzesz udział w zawodach sportowych? 

 

 
 

7. Uczeń wykazujący się szczególnymi uzdolnieniami może mieć indywidualny program lub 

indywidualny tok nauki. Uczniowie mogą liczyć także na doradztwo w zakresie wyboru 

kierunku studiów i ewentualnie przyszłego zawodu.   

 

8. Na pytanie czy udział w zajęciach dodatkowych ma wpływ na Twoje wyniki w nauce i 

motywuje Cię do intensywniejszej pracy?  

87% - TAK - 13% - NIE  

 

9. Większość uczniów podkreśliła niewystarczającą ilość zajęć pozalekcyjnych.  

  

20%

25%
50%

5%

Odpowiedzi:

Sport to zdrowie Chcę się odstresować

Lubię aktywnie spędzać czas Wybieram studia na AWF
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V. PODSUMOWANIE 
 

 

Ewaluacja wewnętrzna jest zaproszeniem do wzięcia odpowiedzialności za własne działania, a 

jednocześnie narzędziem, które daje szansę na branie odpowiedzialności w sposób sensowny, dzięki 

możliwości podejmowania decyzji na podstawie danych i sprawdzania tych decyzji. 

Grzegorz Mazurkiewicz 

 

 Niniejszy raport jest zwieńczeniem pracy zespołu ewaluatorów, którym w czasie całego procesu 

przyświecała idea zdobycia wiedzy potrzebnej dla wprowadzania koniecznych zmian i zapewnienia dalszego 

rozwoju naszej szkoły. Uwzględniliśmy różne punkty widzenia nie tylko nauczycieli ale także uczniów, rodziców 

i pracowników szkoły, analizowaliśmy bardzo ważne dokumenty, na których opiera się praca naszej placówki.  

Największą wartość informacyjną mają dla ewaluatora pytania otwarte, pozwalają one uzyskać dokładniejsze 

informacje, chociaż trudno jest dokonać ich kategoryzacji. Interpretacja zebranych danych, opinii i obserwacji 

została oparta na podanych przez SEO charakterystykach wymagań – na poziomie wysokim i podstawowym. 

Idealną wydaje się sytuacja, w której większość nauczycieli uważałaby autoewaluację za tak samo naturalną 

czynność jak nauczanie przedmiotu. W takiej sytuacji ewaluacja wewnętrzna byłaby najlepszym narzędziem w 

obronie autonomii swojej szkoły, obecnie pozwala naszej społeczności mówić własnym głosem we własnym 

imieniu. 

Wymaganie 5 – wnioski z realizacji wymagania  

Kształtowanie są postawy i respektowane normy społeczne 

1. Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy jest układany wspólnie przez całą społeczność szkolną 

– nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy administracji.  

2. Analiza i modyfikacja działań wychowawczych i profilaktycznych odbywa się na bieżąco z 

uwzględnieniem opinii zarówno uczniów jak i rodziców.  

3. Założenia szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego są przekazywane wszystkim stronom 

związanym z funkcjonowaniem szkoły, które są zachęcane do aktywności w tym obszarze.  

4. Zarówno szkoła jak i internat podejmują różnorodne działania profilaktyczno-wychowawcze.  

5. Szkoła promuje postawy i wartości społeczne zawarte zarówno w programie profilaktyczno-

wychowawczym jak i wszystkich ważniejszych dokumentach szkoły.  

6. Uczniowie wiedzą jakich postaw się od nich oczekuje. 
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7. W szkole systematycznie analizuje się zachowanie uczniów ze szczególną uwagą poświęconą 

frekwencji.  

8. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie.  

9. Dyrekcja i nauczyciele cieszą się zaufaniem zarówno uczniów jak i rodziców.  

10. Szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.  

Rekomendacje dotyczące pracy na przyszłość w zakresie realizacji wymagania – 5 

1. Prowadzenie systematycznej analizy i modyfikacji podejmowanych działań wychowawczych – 

określenie jakich zachowań i zagrożeń powinny dotyczyć te działania.  

2. Zbieranie i wykorzystywanie opinii uczniów i rodziców dotyczących tych działań.  

3. Włączenie przedstawicieli uczniów i MRS do wypracowania/modyfikacji praw i obowiązków uczniów 

oraz zasad postępowania w szkole oraz konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania.  

4. Organizowanie spotkań rodziców z pedagogiem/psychologiem z zakresu problematyki uzależnień.  

5. Wzmóc działania wychowawcze (we współpracy z rodzicami) dotyczące przestrzegania regulaminu w 

kwestii frekwencji na zajęciach szkolnych.  

6. Budowanie postaw prospołecznych, nauka tolerancji i rozwoju kultury osobistej.  

7. Aktywizacja społeczności szkolnej w zakresie działań służących rozwojowi placówki.  

8. Dalszy rozwój współpracy szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.  

9. Kształtowanie pożądanych postaw społecznych i wartości poprzez osobisty przykład nauczyciela.  

10. Relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej powinny być oparte na wzajemnym 

szacunku i zaufaniu.  

11. Zasady współżycia i zachowania oparte na zapisach zawartych w dokumentach szkolnych powinny być 

konsekwentnie realizowane i przestrzegane.  

Charakterystyka tego wymagania na poziomie wysokim mówi:  

‘ W szkole lub placówce, wspólnie z rodzicami i uczniami, 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.’ 

Wyniki ewaluacji wewnętrznej pozwalają stwierdzić, że I LO im. B. Prusa w Siedlcach spełnia wymaganie 5 

na poziomie wysokim.  

 

Wymaganie 6 – wnioski z realizacji wymagania  

‘Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.’ 

1. W szkole rozpoznawane są możliwości, potrzeby i osiągnięcia edukacyjne uczniów.  

2. Szkoła prowadzi systematyczne działania w celu zdiagnozowania potrzeb rozwojowych i możliwości 

psychofizycznych uczniów.  

3. Nauczyciele podejmują działania indywidualizujące proces nauczania adekwatne do potrzeb i 

możliwości uczniów.  

4. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów cieszą się dużym zainteresowaniem, są one 

interesujące, dostępne i bardzo potrzebne 
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5. Zajęcia indywidualne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia odpowiadają 

ich potrzebom.  

6. W opinii respondentów (uczniowie i rodzice) wsparcie otrzymywane w szkole jest odpowiednie do 

rozpoznanych potrzeb.  

7. Szkoła realizuje wskazania poradni psychologiczno-pedagogicznej i stale współpracuje z instytucjami 

zewnętrznymi wspomagającymi młodzież w jej rozwoju.  

8. Nauczyciele wspierają rozwój uczniów zdolnych i ambitnych poprzez przydzielanie dodatkowych 

zadań i zwiększanie ich trudności.  

9. Szkoła wzmacnia wiarę w możliwości ucznia poprzez system nagród, pochwał i stypendiów.  

10. W szkole nie występują przypadki dyskryminacji a prowadzone działania profilaktyczne związane są z 

kształtowaniem społecznie oczekiwanych postaw.  

Rekomendacje dotyczące pracy na przyszłość w zakresie realizacji wymagania – 6 

1. Kontynuacja działań szkoły zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, 

uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów i specyfikę pracy szkoły.  

2. Stała obserwacja uczniów, analizowanie ich słabych i mocnych stron i stosowanie przez nauczycieli 

adekwatnych do potrzeb form pracy – indywidualizacja procesu nauczania.  

3. Intensyfikacja działań mających na celu rozpoznanie możliwości psychofizycznych, potrzeb 

rozwojowych i sytuacji społecznej uczniów.  

4. Dalsze wspieranie uczniów wymagających indywidualnego podejścia ze względu na specyficzne 

problemy.  

5. Opracowywanie dla uczniów objętych nauczaniem indywidualnym planów pracy z każdego 

przedmiotu z uwzględnieniem ich możliwości i potrzeb oraz wskazań poradni psychologiczno-

pedagogicznej.  

6. Pogłębienie współpracy z rodzicami uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.  

7. Kontynuowanie współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w kwestii prozawodowej, 

poradnictwa i pomocy uczniom.  

8. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych w celu rozwijania zainteresowań jak i pomocy uczniom mniej 

zdolnym.  

9. Promowanie wśród społeczności szkolnej dodatkowych zajęć pozalekcyjnych podkreślając ich 

pozytywny wpływ na rozwój ucznia.  

10. Motywowanie uczniów do nauki i stworzenie im możliwości osiągnięcia sukcesu.  

11. Stosowanie nagród, pochwał i wyróżnień jako czynników wzmacniających wiarę ucznia we własne 

możliwości.  

12. Kontynuowanie działań mających na celu wspieranie uczniów zdolnych i ambitnych w poszerzaniu ich 

wiedzy i promowanie ich udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz projektach 

edukacyjnych.  

13. Zachęcanie uczniów do pracy charytatywnej i w wolontariacie.  

14. Wprowadzanie działań profilaktycznych i antydyskryminacyjnych obejmujących całą społeczność 

szkolną.  

15. Dalsze organizowanie spotkań z absolwentami, którzy mogą służyć własnym przykładem.  
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Charakterystyka tego wymagania na poziomie wysokim mówi:  

‘W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w 

odniesieniu do każdego ucznia. Szkoła lub placówka pomaga przezwyciężyć trudności ucznia wynikające z jego 

sytuacji społecznej. W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich 

potrzebom’ .   

Wyniki ewaluacji wewnętrznej pozwalają stwierdzić, że I LO im. B. Prusa w Siedlcach spełnia wymaganie 6 

na poziomie wysokim.  

 

I LO im. B. Prusa w Siedlcach to szkoła o bogatej tradycji i historii, znana w regionie z wysokiego poziomu 

nauczania, kultywująca swoją tradycję a jednocześnie podejmująca nowatorskie rozwiązania. Do elementów 

ugruntowanej tradycji należą coroczne uroczystości szkolne, wydarzenia kulturalne, zjazdy absolwentów, 

nowoczesność wprowadzamy poprzez odpowiedni proces dydaktyczny i współczesne środki przekazu. ‘Prus’ 

zapewnia bardzo dobre przygotowanie kandydata na studia politechniczne, medyczne, ekonomiczne i 

humanistyczne.  

100% zdawalności matury i wysokie wyniki tego egzaminu w roku szkolnym 2015/2016 pozwoliły na uzyskanie 

ZŁOTEJ TARCZY w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, jako jedynej szkole nie tylko w 

Siedlcach ale i w Regionie.  

Nasze liceum może się poszczycić finalistami wielu konkursów i olimpiad przedmiotowych. Indywidualizacja 

procesu edukacyjnego, a także tworzenie partnerstwa z rodzicami, nie tylko dla ich obecności podczas 

szkolnych świąt i wydarzeń, ale przede wszystkim dla ich wsparcia procesu dydaktyczno-wychowawczego czyli 

rozumienia i akceptowania wizji szkoły i jej celów pozwoliły na zrealizowanie ewaluowanych wymagań na 

poziomie wysokim.  
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