
RAPORT Z EWALUACJI WYNIKÓW DZIAŁAŃ PLACÓWKI 

 w roku szkolnym  2021/2022 

 

1. Ewaluacja celu  

Cel zaplanowany: Uczniowie  poprawnie komunikuje się z rówieśnikami w szkole i poza nią, 

respektują normy społeczne, stosują zasady kultury osobistej  w codziennych kontaktach 

rówieśniczych, znają i przestrzega regulaminy funkcjonujące w szkole.  

Kryterium sukcesu: u co najmniej 80% uczniów zaobserwowano pozytywne zmiany           

w przestrzeganiu norm społecznych w szkole i poza nią. 

Jak sprawdzono, czy osiągnięto cel: Wyniki rozmów , kwestionariusz wywiadów z uczniami,  

pracownikami szkoły i rodzicami uczniów w II semestrze  w roku szkolnym 2021/2022 

 

W jakim stopniu osiągnięto kryterium sukcesu (czyli osiągnięto cel)? 

85% uczniów zna i respektuje normy społeczne, stosują zasady kultury osobistej                               

w codziennych kontaktach rówieśniczych, znają i przestrzega regulaminy funkcjonujące w szkole. 

Chętnie biorą udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie. Wykazują się empatią  

i zrozumieniem dla innych, szczególnie dotkniętych zdarzeniami losowymi. 

Jeśli nie udało się osiągnąć kryterium sukcesu, to dlaczego?  

2. Ewaluacja zadań  

Nazwa zadania Kryterium 

sukcesu 

W jakim stopniu 

osiągnięto 

kryterium 

sukcesu? 

Czego nie udało się zrobić  

i dlaczego? 

1. Zapoznanie 

uczniów z 

regulaminem i 

statutem 

szkolnym 

90% 
wszystkich 

uczniów 

uczestniczy w 

zajęciach 

100%  

2.Działania 

podejmowane w 

celu wzmacniania 

pozytywnych i 

prospołecznych 

zachowań 

 

1)Promowanie 

postawy 

życzliwości 

wśród uczniów 

 

2) Budowanie 

więzi grupowej 

uczniów klas i 

wspólnoty 

 

 

90% uczniów 

uczestniczy w 

zajęciach 

 

 

100% 

 



szkolnej poprzez 

zajęcia 

integracyjne w 

szkole i wyjścia 

poza teren szkoły 

3. Działania 

mające na celu 

wzmocnienie 

zdrowia 

fizycznego i 

psychicznego,  

Zachowania fair-

play 

90% uczniów 

uczestniczy w 

zajęciach 

70% Z powodu ograniczeń 

związanych z wirusem Covid 19 

niektóre zawody sportowe 

zostały odwołane 

4.Działanie 

mające na celu 

wykazanie się ze 

znajomości i 

przestrzegania 

norm społecznych 

przez uczniów 

szkoły przed 

innymi 

placówkami 

oświatowymi oraz 

instytucjami 

90% uczniów 

uczestniczy w 

zajęciach 

85% Z powodu ograniczeń 

związanych z wirusem Covid 19 

niektóre wyjazdy zostały 

odwołane 

5. Działania 

związane z 

akcjami 

charytatywnymi, 

wolontariatem 

70% uczniów 

uczestniczy w 

akcjach 

85%  

 

Wnioski (podsumowanie i interpretacja wyników ewaluacji):  

Dzięki podjętym działaniom udało nam się wpłynąć na zwiększenie integracji           

w społeczności szkolnej i poza nią, zwiększenie świadomości uczniów na temat 

wartości płynących ze wspólnych działań na rzecz ludzi potrzebujących oraz 

poznanie zasad i norm społecznych i umiejętność ich przestrzegania. 

Na wynik ewaluacji oprócz zaplanowanych działań miały wpływ również dwa 

nieoczekiwane wydarzenia. Z jednej strony pandemia związana z wystąpieniem 

wirusa covid 19, która utrudniła realizację niektórych działań i zmusiła do jej 

modyfikacji,  z drugiej strony wojna na Ukrainie, która wywołała w nas chęć 

działania na rzecz uchodźców.  

Wynik ewaluacji jest całością działań zarówno tych zaplanowanych jak i tych 

wynikających z wdrożenia nowych.  Poprzez przeprowadzenie wywiadu i rozmów 

można stwierdzić, że cel został osiągnięty. Pracownicy szkoły oraz rodzice zauważają  

pozytywne zmiany w sposobie komunikowania się  rówieśników ze sobą oraz                  

w stosunku do osób dorosłych, respektują normy społeczne, stosują zasady kultury 

osobistej , znają i przestrzega regulaminy funkcjonujące w szkole. 

 



1. Korzyści z naszych działań: 

     Zwiększony obszar  działań związanych z integracją uczniów, pracowników szkoły       

i  rodzicami. Wyrobienia w uczniach chęci działań na rzecz innych ludzi, uwrażliwienie 

na problemy i krzywdę innych, tolerancja bez względu na narodowość. Zwrócenie uwagi 

na rolę zasad i norm społecznych w życiu każdego człowieka. Wyjście poza środowisko 

szkolne, większa otwartość na nieznane i nowe. 

 

2. Trudności w realizacji naszych działań:  

Czas pandemii związany z wystąpieniem wirusa covid-19, zdalne nauczanie,  

utrudniony kontakt rówieśniczy, brak bezpośredniej komunikacji. 


