
W roku szkolnym 2018/2019 została przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna, 

której temat był następujący: PODNOSI SIĘ POZIOM WIEDZY UCZNIÓW I 

RODZICÓW NA TEMAT DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH 

ORGANIZOWANYCH W SZKOLE. 

Celem ewaluacji było dostarczenie informacji o poziomie wiedzy uczniów i rodziców na 

temat działań wychowawczych i profilaktycznych organizowanych w szkole.  

Mocne strony 

•  Działania wychowawcze i profilaktyczne w Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda 

Pileckiego  w Łącznie są poprzedzone wnikliwymi badaniami co roku, które dają 

wytyczne do pracy ujmowane w nowym Programie Wych0wawczo - Profilaktycznym.  

• Rodzice, uczniowie w naszej szkole czują się wpierani w działaniach wychowawczych i 

profilaktycznych. Uwzględniane są potrzeby uczniów i ich rodziców. 

• W szkole uczniowie uczą się radzić sobie w sytuacjach stresowych przełamywania 

barier w komunikacji z innymi, właściwych postaw i radzenia sobie w sytuacjach 

kryzysowych (agresja przemoc, cyberprzemoc) i zdrowego stylu życia. 

• Uczniowie i rodzice mają możliwość korzystania ze wsparcia profesjonalnych 

instytucji współpracujących w ramach Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 

• W szkole uczniowie poznają zgubny wpływ substancji psychoaktywnych ( papierosy, 

alkohol, narkotyki) i rozumieją potrzebę zapobiegania uzależnieniom oraz uczą się w 

szkole postaw ekologicznych. 

• Uczniowie utrwalają wiedzę z zakresu profilaktyki podczas realizacji 

rekomendowanych przez PARPA programów profilaktyczno - wychowawczych 

„Unlugged”, „Przyjaciele Zippiego”, „Spójrz inaczej”. 

•  Uczniowie w trudnych sytuacjach mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony 

nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. 

• Rodzice korzystają z pomocy pracowników pedagogicznych szkoły przy 

rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

• Rodzice są zaangażowani w planowanie działań wychowawczych i profilaktycznych 

wynikających z kalendarza imprez szkolnych. 

 



 Słabe strony 

• Rodzice mimo skutecznego powiadamiania o zebraniach, szkoleniach, pogadankach 

prowadzonych przez specjalistów, nie uczestniczą w spotkaniach, w których 

podejmowane są tematy z zakresu profilaktyki i wychowania..  

• Mimo deklarowanego poczucia bezpieczeństwa, podjętych działań wychowawczo-

profilaktycznych i dużej świadomości uczniów, uczniowie nadal doświadczają 

przemocy rówieśniczej w formie przezywania, wyśmiewania i zaczepiania. 

 

Rekomendacje 

• Przeprowadzić proponowane przez rodziców szkolenia z zakresu wychowania i 

profilaktyki. Zaproponowane tematy: 

1.   Jak rozmawiać z dziećmi tak by nas rozumiały i jakie argumenty podawać? 

2. Jak dzieci mają porozumiewać się z rówieśnikami, aby nie czuły się 

odrzucone?  

3.  Jak radzić sobie z brakiem chęci dziecka do nauki?  

•  Istnieje konieczność kontynuowania działań wychowawczych i profilaktycznych, 

stałego przypominania zasad obowiązujących w szkole i mobilizowania uczniów do 

ich przestrzegania. 

• Uatrakcyjnić formy współpracy z rodzicami, aby zwiększyć frekwencję rodziców na 

zebraniach, konsultacjach i szkoleniach organizowanych w szkole. 

• Uatrakcyjnić przerwy międzylekcyjne w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Działania 

przeprowadzić we współpracy z  Samorządem Uczniowskim, Kołem Wolontariatu.  

 

 

 

 


