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I. Wstęp: 

 

W  roku szkolnym 2020/2021 przeprowadzono ewaluację wewnętrzną następującego 

wymagania:  

 

A) Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 

 

1.Celem ewaluacji było: 

1. Czy w placówce przestrzega się procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii 

COVID-19? 

2. Czy w placówce przestrzega się procedur zgłaszania wypadków podczas zajęć?  

3. Pozyskanie informacji, czy w placówce wspólnie z wychowankami i rodzicami 

analizuje się podejmowane działania wychowawcze, mające na celu eliminowanie 

zagrożeń oraz wzmocnienie właściwych zachowań. 

4. Pozyskanie informacji, czy zasady postępowania i współżycia w placówce są 

uzgodnione i przestrzegane przez wychowanków, pracowników szkoły         i 

rodziców. Pozyskanie informacji o działaniach   zapewniających wychowankom 

bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. 

 

2.Pytania kluczowe: 

 

 Czy wychowankowie w placówce czują się bezpiecznie? 

 Czy w placówce przestrzega procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii 

COVID-19? 

 Czy w placówce przestrzega się procedur zgłaszania wypadków podczas zajęć?  

 

 Jakie działania podejmuje placówka w celu zapewnienia wychowankom 

bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego? 

 

 Jakie działania podejmuje placówka w celu eliminowania zagrożeń                               

i nieprawidłowych zachowań? 

 

 Czy nauczyciele dokonują wnikliwej obserwacji zachowań wychowanków?  

 

 Czy w placówce respektowane są zasady postępowania i współżycia                         

uzgodnione przez uczniów, pracowników szkoły i rodziców? 

 

 W jaki sposób nauczyciele współpracują z rodzicami w celu eliminowania 

nieprawidłowych zachowań wychowanków? 
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 Czy w placówce analizuje się podejmowane działania wychowawcze, mające 

na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie właściwych zachowań? Czy 

ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeb, modyfikuje? 

 

 

3. Kryteria ewaluacji: 
 

 Powszechność działań wychowawczych mających zapewnić uczniom 

bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne w placówce. 

 Powszechność zasad postępowania i współżycia w placówce; respektowanie ich 

przez wychowanków, pracowników szkoły i rodziców. 

 Powszechność działań wychowawczych podejmowanych w celu eliminowania 

zagrożeń oraz wzmacnianiu właściwych zachowań. 

 

4. Metody badawcze: 
 Ankieta dla uczniów 

 Ankieta dla nauczycieli 

 Ankieta dla rodziców 

 

II. Wyniki ewaluacji: 

 
5. Wymaganie: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 

 

 W placówce prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów. Podejmuje się 

działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie zagrożeń oraz 

wzmocnieniu pożądanych działań. Na potrzeby placówki stworzone 

odpowiednie procedury odnośnie eliminowania nieprawidłowych zagrożeń 

oraz procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19. 

Wychowankowie czują się w placówce bezpiecznie i znają obowiązujące 

normy. W placówce prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów. 

Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie 

zagrożeń oraz wzmocnieniu pożądanych działań.  

 
W placówce, wspólnie z wychowankami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania 

wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń,                          

wzmacnianie właściwych zachowań oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa w okresie 

pandemii Covid-19.  Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeb, modyfikuje. Placówka 

podejmuje zadania zmierzające do kształtowania postaw i zwiększenie zakresu respektowania 

norm społecznych poprzez:  

— zapewnienie bezpieczeństwa na terenie placówki , 

- zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych podczas pandemii Covid-19, 

— stworzenie warunków dla harmonijnego i zrównoważonego rozwoju wychowanków , 

— wychowanie zgodne z przyjętymi normami i wartościami , 
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— budowanie postaw prospołecznych, naukę tolerancji i rozwój kultury osobistej , 

— kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób , 

— budowanie świadomości roli społecznej u wychowanków jako fundamentu świadomego 

społeczeństwa , 

— uwrażliwienie na potrzeby innych, 

— aktywizowanie młodzieży w życie społeczne i kulturalne , 

— efektywne wykorzystanie czasu wolnego, 

 

Nauczyciele dążą poprzez swoją pracę do tego, aby placówka była:  

— bezpieczna poprzez zapewnienie najwyższych standardów oraz zaplecza technicznego , 

 

— przyjazna dla wychowanków, rodziców i nauczycieli poprzez stworzenie warunków 

gwarantujących najwyższy poziom bezpieczeństwa i zaufania , 

 

— otwarta na potrzeby indywidualne i zbiorowe , 

 

— zintegrowana z lokalną społecznością i otaczającym ją środowiskiem.  

 

 

III Analiza ankiet  

 
A) Analiza ankiety skierowanej do wychowanków 

 

  

Badania przeprowadzone wśród wychowanków uczęszczających na zajęcia  

w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2  

w Bytomiu 

 

 

Celem niniejszej ankiety jest zbadanie poziomu bezpieczeństwa wychowanka w placówce.  

Ankieta jest anonimowa. 

1. Czy twoim zdaniem w placówce przestrzega się procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii 

COVID -19?                                          

□  tak   -37 osób ( 97,3%)                                                             

□  nie 

□  nie wiem -1 osoba  ( 2,6%) 
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2.  Czy w placówce czujesz się bezpiecznie? 

 Tak – 38 osób ( 100 %) 

 nie  

 

 

 

3. Czy spotkałeś/łaś się z przejawami przemocy na terenie placówki? 

□  tak 

□  nie  - 38 osób (100%) 

 

 

 

4. Jeśli  w poprzednim pytaniu zaznaczyłeś odpowiedź TAK,  zaznacz w jakich sytuacjach 

uczestniczyłeś/łaś, (byłaś/ byłeś świadkiem). 

 bicie i kopanie 

 kłótnie, awantury i krzyki 

 niszczenie i dewastacja sprzętu placówki 

 okradanie 

 izolowanie w grupie 

37 

0 1 
0

20

40

TAK NIE Nie wiem

Pytanie 1 

38 

0 
0

20

40

TAK NIE

Pytanie 2 

0 

38 

0

20

40

TAK NIE

Pytanie 3 
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 wyśmiewanie i poniżanie 

 obraźliwe przezwiska i obelgi 

 inne…………………………………………………………………………………………. 

5. Jakie działania Twoim zdaniem należało by podjąć abyś, poczuł/a się bezpiecznie? 

29 osób ( 76,3 %) –brak odpowiedzi,  

9 osób ( 23,6%) – „obecne działania są wystarczające, „kontynuować dotychczasowe działania, 

„czuję się bezpiecznie” 

 

 

6 .Czy twoim zdaniem nauczyciele obserwują zachowanie wychowanków w placówce?  

□  tak - 38 osób (100%) 

□  nie 

□  nie wiem 

 

 

7.Jakie działania podejmuje placówka w celu eliminowania zagrożeń i nieprawidłowych 

zachowań? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

□  sprawowanie opieki nad wychowankiem w każdym miejscu w placówce -5 osób ( 13.1 %) 

□   obserwacja zachowania wychowanków – 7 osób ( 18,4%) 

□  szybkie reagowanie nauczyciela, jeśli wystąpi niewłaściwe zachowanie wychowanka -10 osób ( 

26,3 %) 

□  ustalenie i przestrzeganie reguł i zasad – 0 osób 

□  wzmacnianie i promowanie właściwych zachowań  -2 osoby ( 5,2%) 

□  wszystkie wyżej wymienione 25 osób ( 65,7%) 

29 

9 

0

20

40

brak odpowiedzi inne

Pytanie 5 

38 

0 0 
0

20

40

TAK NIE Nie wiem

Pytanie 6 
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8.Czy w placówce respektowane są zasady postepowania, zachowania i współpracy uzgodnione 

przez uczniów, pracowników placówki i rodziców?                     

□  tak -37 osób ( 97,3%) 

□  nie 

□  nie wiem- 1 osoba (2,6 %) 

 

 

9.W jaki sposób nauczyciele współpracują z rodzicami w celu eliminowania nieprawidłowych 

zachowań wychowanków?(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

□    rozmowa z rodzicami o niepożądanym zachowaniu dziecka; -11 osób ( 30,5%) 

 □   omawianie bieżących problemów i sytuacji trudnych; -11 osób ( 30,5%) 

□   rozmowa z rodzicem i dzieckiem, -18 osób ( 47,3%) 

□  wsparcie psychologiczno- pedagogiczne  -2 osoby  (5,2 %) 

 

Wszystkie powyższe  odpowiedzi zaznaczyło 10 osób ( 26,3%) 

 

 

     

38 

7 10 

0 2 

25 

0

20

40

1 2 3 4 5 6

Pytanie 7 

37 

0 1 
0

20

40

TAK NIE Nie wiem

Pytanie 8 

11 11 

18 

2 

10 

0

10

20

1 2 3 4 5

Pytanie 9 
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10.Czy twoim zdaniem w placówce analizuje się podejmowane działania wychowawcze, mające 

na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie właściwych zachowań? Czy ocenia się ich 

skuteczność oraz czy są one w razie potrzeby modyfikowane? 

□   tak  -32 osoby ( 84 ,2%) 

□   nie 

□   nie wiem    -6 osób ( 15,7%)    

                                                                                                                       

 

B) Analiza ankiety skierowanej do nauczycieli 

BEZPIECZEŃSTWO – PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH- WYNIKI ANKIETY DLA 

NAUCZYCIELI 

W ankiecie wzięło udział 26 nauczycieli – 100%. 

Ankieta zawierała 6 pytań z możliwością wyboru odpowiedzi oraz 2 pytania otwarte. 

 

1. CZY WG PANI/PANA WYCHOWANKOWIE UCZESTNICZĄCY W ZAJĘCIACH W 

MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NR 2 W BYTOMIU CZUJĄ SIĘ W PLACÓWCE 

BEZPIECZNIE? 

 

37 

0 
6 

0

20

40

TAK NIE Nie wiem

Pytanie 10 

1. ZDECYDOWANIE TAK -
21 NAUCZYCIELI - 80,7%

2. RACZEJ TAK - 5
NAUCZYCIELI - 19,3%

3. TRUDNO POWIEDZIEĆ
TAK - 0

4. RACZEJ NIE - 0

5. ZDECYDOWANIE NIE - 0
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2. CZY ZAPOZNAŁA PANI/PAN WYCHOWANKÓW Z ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA I REŻIMU 

SANITARNEGO OBOWIĄZUJĄCYMI PODCZAS ZAJĘĆ W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY 

NR 2 PODCZAS PANDEMII SARS-CoV-2? 

 

 

 

3.CZY PODEJMOWANE PRZEZ PANIĄ/PANA DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE/PRAOFILAKTYCZNE 

UWZGLĘDNIAJĄ OPINIĘ WYCHOWANKÓW W SPRAWIE SZEROKO POJĘTEGO BEZPIECZEŃSTWA? 

 

4. JAKIE ZADANIA Z OBSZARU BEZPIECZEŃSTWO/PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH 

Z PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO PLACÓWKI PANI/PAN REALIZOWAŁ/A? 

(pytanie otwarte) 

 

Bezpieczeństwo  

1.Bezpieczeństwo – profilaktyka – nauka piosenek o bezpieczeństwie. 

2. Bezpieczne zachowanie podczas zabaw na zajęciach. 

3. Bezpieczeństwo i profilaktyka zachowań ryzykownych.  

4. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w placówce oraz zagrożeń cywilizacyjnych. 

   

TAK - 26 NAUCZYCIELI -
100%

NIE - 0%

   

TAK - 100%

NIE - 0
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5. Pogadanki na temat bezpieczeństwa. 

6. Budowanie pozytywnej samooceny i zaspokojenie potrzeby poziomu bezpieczeństwa 

7. Omówienie zasad BHP. 

Higiena  

8.Konieczność zachowania higieny w oparciu o bajki i piosenki. 

9.Zdrowie i edukacja zdrowotna – zapoznanie wychowanka z procedurami organizacji i 

funkcjonowania placówki w okresie pandemii COVID-19. 

10.Kształtowanie umiejętności codziennego dbania o własne bezpieczeństwo w reżimie sanitarnym.  

Inne 

11.Budowanie właściwych relacji z współuczestnikami. 

12.Zachęcanie do brania udziału w konkursach i koncertach. 

13.Propagowanie zadań w których wychowankowie powinni sami sobie pomagać i współpracować. 

14.Kształtowanie umiejętności aktywnego spędzenia czasu wolnego. 

 

5. W JAKIM STOPNIU, PANI/PANA ZDANIEM, WYCHOWANKOWIE PRZESTRZEGAJĄ PRZYJĘTYCH W 

PLACÓWCE ZASAD ZACHOWANIA? 

 

 

6. CO CHCIAŁBY/CHCIAŁABY PAN/PANI ZMIENIĆ W PLACÓWCE, ABY UNIKNĄĆ 

POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ I ZWIĘKSZYĆ POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? (pytanie otwarte) 

 

1. Monitoring na zewnątrz placówki i na placu zabaw. 

2. Ograniczyć wejścia rodziców do placówki (do przedsionka). 

 

7. CZY W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NR 2 W BYTOMIU PODEJMOWANE SĄ 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE/PROFILAKTYCZNE, MAJĄCE NA CELU ELIMINOWANIE 

ZAGROŻEŃ ORAZ WZMOCNIENIE WŁAŚCIWYCH ZACHOWAŃ? 

 

   
1.ZACHOWUJĄ SIĘ
DOKŁADNIE TAK, JAK
TEGO OCZEKUJĘ - 16
NAUCZYCIELI - 61,5%

2. RACZEJ ZACHOWUJĄ SIĘ
TAK, JAK TEGO OCZEKUJĘ -
10 NAUCZYCIELI - 38,5 %
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8.CZY WYCHOWANKOWIE ZGŁASZALI PANI/PANU JAKIEKIOLWIEK WYPADKI AGRESJI LUB 

PRÓBY ZASTRASZANIA, CZY WYMUSZANIA? 

 

 

 

 

 

C) Analiza ankiety skierowanej do rodziców 

 

 

1. 

Czy Państwa zdaniem dziecko czuje się w placówce bezpiecznie? 

 
tak 24 

 

 
raczej tak 0 

 

 
nie 0 

 

 
nie wiem 1 

 

   

1. TAK - 25 NAUCZYCIELI
- 96,2%

2. NIE - 1 NAUCZYCIEL -
3,8 %

   

1. NIE- 25 NAUCZYCIELI -
96,2%

2. TAK - 1 NAUCZYCIEL -
3,8%
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 2. 

Czy według Państwa organizacja zajęć i procedury sanitarne zapewniały 

dzieciom bezpieczeństwo w okresie pandemii COVID-19? 

 
zdecydowanie tak 19 

 

 
raczej tak 6 

 

 
raczej nie 0 

 

 
zdecydowanie nie 0 

 

 

 

 

3. 

Jakie działania podejmuje placówka w celu zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa 

fizycznego i psychicznego? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 
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monitoring w placówce 8 

 

 

odbieranie dzieci 

wyłącznie przez osoby 

wskazane przez rodziców 

na upoważnieniach 

22 
 

 

udostępnienie 

atestowanych urządzeń i 

wyposażenia placówki 

8 
 

 

pogadanki na zajęciach na 

temat zasad 

bezpieczeństwa 

9 
 

 

zajęcia ze specjalistami: 

pedagogiem, 

psychologiem oraz 

przedstawicielami Policji, 

Straży miejskiej 

1 
 

 

udział w konkursach oraz 

programach dotyczących 

bezpieczeństwa 

2 
 

 

stosowanie zasady 

akceptacji oraz 

indywidualizacji pracy z 

dzieckiem 

9 
 

 

organizacja apeli 

porządkowych, 

uroczystości oraz 

przedstawień na temat 

właściwego i kulturalnego 

zachowania 

2 
 

 
Inne 0 
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4. 

Jeżeli w pyt.3 zaznaczyliście Państwo odpowiedź "inne", proszę podać 

przykłady takich działań. 

0 
Odpowiedzi 

 

5. 

Jakie działania podejmuje placówka w celu eliminowania zagrożeń i 

nieprawidłowych zachowań? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

 

organizacja warsztatów i 

przedstawień profilaktycznych 
3 

 

 

zachowanie czujności nauczycieli 

oraz pracowników, sprawowanie 

nadzoru na korytarzach 

20 
 

 

przypominanie dzieciom zasad 

bezpieczeństwa oraz 

podstawowych elementów kultury 

osobistej 

6 
 

 

szybka reakcja pracowników na 

niewłaściwe zachowania 

wychowanków 

8 
 

 

wskazywanie właściwych 

zachowań 
4 

 

 

podejmowanie działań w kierunku 

integracji i tolerancji w stosunku 

do osób niepełnosprawnych, 

starszych i odmiennych kulturowo 

5 
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rozmowy z wychowankami o 

radzeniu sobie z agresją i 

rozwiązywaniu problemów 

2 
 

 
Inne 0 

 

 

 

6. 

Jeżeli w pytaniu 5 zaznaczyliście Państwo odpowiedź "inne", proszę podać 

przykłady takich działań. 

0 
Odpowiedzi 

 

7. 

Czy macie Państwo uwagi lub sugestie związane z bezpieczeństwem dzieci w 

placówce? 

7 
Odpowiedzi: 

"brak uwag" 

"nie" 

IV Podsumowanie, wnioski 

 
Wychowankowie i nauczyciele Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bytomiu  

czują się w placówce bezpiecznie. Placówka jasno formułuje obowiązujące              

w niej normy, a nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby wpoić 

wychowankom obowiązujące zasady życia społecznego. Wychowankowie 

rozumieją i potrafią określić normy społeczne, właściwe zachowania, znają  

konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych zasad. Wiedzą, jakich zachowań się 

od nich oczekuje. W placówce nie dochodzi do rażącego naruszania 
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obowiązujących powszechnie norm. Jednocześnie sami wychowankowie 

dostrzegają potrzebę przestrzegania tych norm i podniesienia stopnia kultury 

osobistej swoich kolegów i koleżanek. - W placówce nie respektowanie norm 

społecznych przez wychowanków spotyka się ze zdecydowana reakcją  

nauczycieli. Przede wszystkim jest to rozmowa wychowawcza z uczniem. Są też 

upomnienia, rozmowy z rodzicami i powiadomienie dyrektora. Są 

przeprowadzane pogadanki na temat niewłaściwego zachowania i wskazywanie 

konsekwencji tych zachowań. Jednocześnie pozytywne, pożądane zachowania 

wychowanków są dostrzegane i chwalone przez nauczycieli.  Nauczyciele 

wnikliwie obserwują zachowania i postawy uczniów, szybko reagują na 

niepożądane zachowania uczniów, odwołują się do ustalonych zasad. 

Nauczyciele współpracują z rodzicami szukając rozwiązania problemu. 

Placówka wspiera rodziców we wpajaniu i egzekwowaniu zasad bezpieczeństwa 

oraz norm społecznych. Informacje, które  

rodzice otrzymują na temat rozwoju swojego dziecka są pomocne w 

wychowaniu. Rodzice mają możliwość dzielenia się z nauczycielami swoimi 

opiniami na temat pracy placówki i sposobu wychowania.  

Na podstawie wyników przeprowadzonych  ankiety można  

jednoznacznie stwierdzić że Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu  

jest placówką bezpieczną, w której są respektowane i przestrzegane zasady 

i normy społeczne. Poczucie bezpieczeństwa mają wszystkie osoby 

przebywające w placówce (wychowankowie, nauczyciele, rodzice).                    

Nauczyciele, wychowankowie nie odnotowali wzrostu zjawiska przemocy . 

 

 

 

V Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron placówki 

Mocne strony: 
 

1.Wychowankowie i nauczyciele czują się w placówce bezpiecznie, 
mają pełne poczucie bezpieczeństwa. 
 
2.Wychowankowie potrafią określić normy społeczne, zasady 
właściwego zachowania i wiedzą, jakich zachowań się od nich 
oczekuje. 
 
3. Prawie wszyscy wychowankowie przestrzegają zasad 
właściwego zachowania. 
 
4. Nauczyciele poprzez różne działania kształtują właściwe postawy 
wśród uczniów i eliminują zagrożenia. 
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5. W placówce przestrzega się procedur bezpieczeństwa                 
w okresie pandemii COVID -19.                                          

 
6.Nauczyciele wspólnie z rodzicami i wychowankami analizują 
podejmowane działania wychowawcze i w razie potrzeby je 
modyfikują. 
 
7. Rodzice wiedzą, jakie zachowania są niepożądane w placówce. 
 

 
 
VI. Rekomendacje/Zalecenia 

 
1.Kontynuować działania wychowawcze kształtujące właściwe 
postawy i zachowania wśród uczniów. 
 

1. Nadal analizować podejmowane działania wychowawcze                    
i w razie potrzeby modyfikować je. 
 

2. Zawsze i konsekwentnie reagować na niewłaściwe 
zachowania wychowanków. 
 

3.  Kontynuować pracę nad wyeliminowaniem wulgarnego 
słownictwa wśród wychowanków oraz słownego obrażania innych 
osób. 
 
 
 
         Raport opracowała 

 

        

                Małgorzata Bogacka 

 

 


