
Ewaluacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Skawinie

na lata 2016-2019.

Ewaluacja przeprowadzona w roku szkolnym 2017/2018

Ewaluacja Programu polegała na systematycznym gromadzeniu przez Zespół ds. ewaluacji 
informacji na temat prowadzonych działań wychowawczo-profilaktycznych ich skuteczności i 
ewentualnej modyfikacji.

Ewaluację programu przeprowadzono przy pomocy następujących narzędzi :

1. Obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

2. Analizę dokumentów w teczkach wychowawczych,

3. Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli -  ankiety przeprowadzone 
wśród uczniów i rodziców w maju 2018r. i ankiety przeprowadzone wśród nauczycieli, 
uczniów i rodziców w styczniu 2018r. w ramach ewaluacji wewnętrznej 

4. Wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli oraz pedagoga,

5. Analizy przypadków zachowań ryzykownych uczniów.

6. Analizę sprawozdania ewaluacji wewnętrznej w obszarze „Zapewnienie uczniom 
bezpieczeństwa w Internecie; przeciwdziałanie agresji w sieci oraz przekazywanie wiedzy 
prawnej w przedmiotowej sprawie uczniom, ich rodzicom i nauczycielom”.

Wyniki ewaluacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego:

I. Z analizy w/w dokumentów wynika, że realizacja Programu przynosi zamierzone efekty 
wychowawcze. Potwierdzają one dobrą diagnozę i właściwie założone cele do realizacji.

1. W szkole, w dalszym ciągu niezmiennie ;

- uczniowie czują się bezpiecznie,

- nie odnotowuje się zachowań agresywnych,

- przestrzegane są prawa i obowiązki ucznia,

- organizuje się zajęcia dodatkowe dla uczniów zgodnie z rozpoznanymi potrzebami,



- realizowane są zaplanowane zadania wychowawcze i profilaktyczne zapewniające właściwą 
realizację założonego w Programie celu głównego i celów szczegółowych.

II. Ewaluacja, a w szczególności wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i ich 
rodziców, oraz analiza przypadków hejtu w sieci skłania do następujących wniosków:

1. W wyniku oddziaływań wychowawczo – profilaktycznych nastąpiła poprawa w zakresie:

- promocji zdrowia i aktywnego spędzania czasu wolnego,

- poprawa frekwencji na lekcjach,

- nabywania przez uczniów umiejętności psychospołecznych.

2. Ewaluacja Programu wskazuje na dwa obszary działań wychowawczo – profilaktycznych 
które należy szczególnie mieć na uwadze w pracy wychowawczej, w roku następnym.

 Są to :

- działania zmniejszające zachowania ryzykowne uczniów w zakresie eksperymentowania ze 
środkami psychoaktywnymi ( narkotyki, dopalacze, alkohol itp.).

- działania ukierunkowane na przeciwdziałanie zachowaniom uczniów w Internecie mającym 
znamiona cyberprzemocy.

- działania ukierunkowane na zwiększenie świadomości ucznia związanej z bezpiecznym 
korzystaniem z Internetu. 

WNIOSKI i WSKAZANIA:

- z analizy zebranej dokumentacji wynika, że cele nakreślone w Programie są realizowane i 
przynoszą założone efekty.

- na podkreślenie zasługuje fakt sprawdzenia się opracowanych w szkole procedur i 
umiejętnego ich stosowania przez nauczycieli .

- nadal trzeba prowadzić różnorodne działania w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki 
uzależnień.

 Wyniki ankiet wskazują, że niewielka grupa młodzieży przyznaje się do eksperymentowania 
ze środkami psychoaktywnymi (ok. 13%) i wielkość ta nie zmienia się od lat. 

- nowym zjawiskiem jest cyberprzemoc wśród uczniów. W nadchodzącym roku szkolnym 
należy podejmować więcej działań wychowawczo – profilaktycznych podejmujących 
całościowo ten temat.

 Z analizy ankiet dot. bezpieczeństwa ucz. w szkole wynika, że 8% uczniów doświadczyło 
cyberprzemocy osobiści, a 24% obserwowało takie zachowanie w stosunku do innej osoby. 



Wyniki ankiety z ewaluacji wewnętrznej pokazują, że 85% ucz. deklaruje świadomość 
odpowiedzialności karnej za umieszczanie w sieci treści obraźliwych, a 79% uważa, że ma 
wystarczającą wiedzę na temat zagrożeń w sieci.

Podsumowując : 

Realizacja działań zaplanowanych w Programie Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły na lata 
2016 – 2019 spełnia założone cele. Nadal należy prowadzić pracę wychowawczą zgodnie z 
planowanymi w nim działaniami.

Proponujemy modyfikację Programu w zakresie zaplanowania większej ilości działań z 
zakresu szeroko rozumianej cyberprzemocy i bezpiecznego korzystania z Internetu.


