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WPROWADZENIE 

Przedmiot  ewaluacji sformułowany jako: W naszej szkole dbamy o prawidłowe relacje 

nauczyciel-uczeń  zawiera się w wymaganiu 4: Kształtowane są postawy i respektowane 

normy społeczne (Rozporządzenie MEN z dn. 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec 

szkół i placówek) które państwo polskie stawia szkołom. Jego realizacja jest obowiązkiem 

każdej placówki edukacyjnej, a stopień tej realizacji wskazuje na jakość pracy szkoły. 

Ewaluacja przeprowadzona w tym zakresie w naszej szkole pozwoli więc zbadać na ile 

wymaganie to realizowane jest skutecznie w naszej szkole, a w razie stwierdzenia 

niedociągnięć lub uchybień, pozwoli na wyciągnięcie wniosków, opracowanie programu 

naprawczego i wdrożenie go w życie, co przyniesie efekty w postaci poprawy jakości pracy 

szkoły i zapewni placówce rozwój. Dodatkowo badanie to jest odpowiedzią na stwierdzone 

potrzeby szkoły. Występowanie nieprawidłowości w relacjach nauczyciel – uczeń wykazały 

bowiem prowadzone w szkole ankiety w ramach badania ewaluacyjnego pt. „Wszystkie 

podmioty środowiska szkolnego mają wspólną wizję naszej szkoły” w związku z 

opracowywaniem „Koncepcji pracy szkoły na lata 2017-2021”. W podsumowaniu tych badań 

sformułowano następujący wniosek: „Zbadać, na czym polegają zgłaszane w ankietach 

problemy w relacjach nauczyciel – uczeń i podjąć ewentualne działania naprawcze”. Dlatego 

w planie realizacji założeń  Koncepcji Pracy Szkoły na rok 2017 znalazł się zapis o 

sprawdzeniu, na czym polegają te nieprawidłowości. Niniejsze badanie stanowi więc jego 

realizację.  

 

Dla efektywnego przeprowadzenia tej ewaluacji szczególnie użytecznym narzędziem wydaje 

się być metoda metaplanu, gdzie surowe wyniki badania oraz ich analiza pokażą JAK JEST, 

wymagania państwa wobec szkół oraz interpretacja/komentarz do tych wymagań dokonane 

przez uznane autorytety w dziedzinie oświaty i socjologii, a także głosy środowiska szkolnego 

wskażą JAK POWINNO BYĆ, wnioski opracowane w ramach raportu z ewaluacji pokażą 

DLACZEGO NIE JEST TAK, JAK POWINNO BYĆ, a wnioski do pracy określą zalecenia 

odnośnie tego, CO ZROBIĆ, BY TO NAPRAWIĆ. 

Autorki ewaluacji czerpały wiedzę teoretyczną dotyczącą interpretacji zakresu wymagania 4 

z następujących źródeł: publikacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju 

Edukacji „Wymagania państwa. Uporządkowanie priorytetów i celów szkoły” oraz 

opracowania „Normy społeczne i ich respektowanie” autorstwa uznanego socjologa, 

profesora Piotra Sztompki. 
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PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

Przedmiot ewaluacji: W naszej szkole dbamy o prawidłowe relacje nauczyciel-uczeń. 

Cele ewaluacji: 

1. Zbadanie, czy w szkole zostały ustalone zasady zachowania i wzajemnych relacji 

pomiędzy uczniami I pracownikami szkoły. 

2. Zebranie informacji  odnośnie przestrzegania zasad zachowania I wzajemnych relacji 

przez uczniów I pracowników szkoły.  

3. Identyfikacja ewentualnych obszarów wymagających poprawy. 

4. Opracowanie sposobów poprawy  wzajemnych relacji nauczyciel-uczeń  w naszej 

szkole.  

Pytania badawcze: 

1. Jakie są źródła zasad i reguł współżycia międzyludzkiego przyjętych w szkole? 

2. Czy zasady i reguły współżycia międzyludzkiego przyjęte w szkole są oparte na 

wzajemnym szacunku i zaufaniu? 

3. Czy przyjęte w szkole zasady zachowania i wzajemnych relacji między nauczycielami 

i uczniami są przestrzegane przez uczniów i nauczyciel/pracowników szkoły? 

4. Na jakie nieprawidłowości skarżą się najczęściej uczniowie, nauczyciele i inni 

pracownicy szkoły? 

Kryteria ewaluacji: 

1. Różnorodność sposobów wpajania reguł społecznych przez szkołę 

2. Powszechność relacji opartych na szacunku i zaufaniu. 

3. Partycypacja w decydowaniu. 

 

Dobór metod badawczych:  

 Ankietowanie uczniów klas IV-VII, nauczycieli, pracowników obsługi 

 Analiza dokumentów (szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, statut, 

wybrane regulaminy, koncepcja pracy szkoły na lata 2017-2021). 

 Wywiad z pedagogiem, wywiad z dyrektorem, rozmowa naprowadzana 

z przedstawicielami uczniów klas IV-VII 

 

Harmonogram ewaluacji:  

 wrzesień – opracowanie koncepcji ewaluacji i przygotowanie narzędzi badawczych 

 październik – przeprowadzenie badania 

 listopad - analiza wyników badania 

 grudzień – opracowanie i publikacja raportu 

 

Forma raportu i sposób upowszechniania wyników: 

Raport należy zaprezentować i przedyskutować na zebraniu rady pedagogicznej. O wynikach 

należy poinformować także  radę rodziców, a skrócony raport podać do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej szkoły. 

Autorki ewaluacji czerpały wiedzę teoretyczną dotyczącą interpretacji zakresu wymagania 4 

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne (Rozporządzenie MEN z dn. 11 

sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek) z następujących źródeł : 

publikacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i  Ośrodka Rozwoju Edukacji „Wymagania 
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państwa. Uporządkowanie priorytetów i celów szkoły” oraz opracowania „Normy społeczne 

i ich respektowanie” autorstwa uznanego socjologa,  profesora Piotra Sztompki. 

Publikacja Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji „Wymagania 

państwa. Uporządkowanie priorytetów i celów szkoły” omawia  wymaganie 4 , oraz zawarte 

w nim kryteria: „Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne – 

w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań – 

które są dostosowane do potrzeb uczniów i środowisk. Ocenia się ich skuteczność, a w razie 

potrzeb – modyfikuje. Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo 

fizyczne i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte 

na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Zasady zachowania i wzajemnych relacji w szkole lub 

placówce są ustalone i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców.” 

Wybrany cytat: 

„Dlaczego to wymaganie jest ważne? Jednym z podstawowych warunków prawidłowego 

procesu uczenia się jest poczucie bezpieczeństwa oraz akceptacji tego, co się dzieje wokół 

nas. Aktywność intelektualna nierozerwalnie wiąże się z psychicznym (a nierzadko również 

materialnym) dobrostanem, dlatego tak ważne jest, aby instytucje zajmujące się aktywnością 

intelektualną dbały również o klimat, w jakim ta aktywność zachodzi. Wymagane jest zatem, 

aby szkoły i placówki dbały o respektowanie norm społecznych, co oznacza również, że 

muszą kształtować 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. Równie istotne staje się uczenie 

szacunku dla innych i kształtowanie postawy dialogu, rozumianego nie tylko jako 

prezentowanie swoich argumentów, ale także jako umiejętność wysłuchania i pochylenia się 

nad argumentami drugiej strony. Wymaganie to jest ważne dla rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego” 

Opracowanie „Normy społeczne i ich respektowanie” autorstwa socjologa, profesora Piotra 

Sztompki zawiera następujące interpretacje objętej wymaganiem problematyki: 

Wybrane cytaty: 

„W jaki sposób szkoła może aktywnie przekazywać i wpajać uczniom reguły społeczne? 

Odwoływać się może do trzech strategii: (a) argumentacji dyskursywnej, (b) prezentowania 

dobrych przykładów w działaniach, postawach kierownictwa szkoły i grona pedagogicznego, 

a także przykładów osobowych z obszaru pozaszkolnego – znanych uczniom programów 

telewizyjnych, filmów, książek, czasopism, internetu, (c) budowania w szkole kontekstu 

materialnego i psychologicznego, wytwarzającego w uczniach poczucie bezpieczeństwa 

i zaufania.” 

„Szkoła wychowująca, to szkoła przyjazna uczniom, w której czują się dobrze, bezpiecznie, 

„rodzinnie”, która tworzy środowisko stabilne i przewidywalne. Do takiej szkoły można mieć 

zaufanie, a to stanowi (…) warunek skutecznego oddziaływania etycznego. (…) Ale równie 

dużą wagę w wytwarzaniu zaufania do szkoły odgrywa jej organizacja. Chodzi o dobrą 

organizację czasu uczniów, dyscyplinę odbywania zajęć, stabilność i przejrzystość 

regulaminów oraz kryteriów ocen szkolnych, a także poczucie, że wszystko, co dzieje się 

w szkole, jest przedmiotem życzliwego, lecz skrupulatnego nadzoru i kontroli ze strony 

władz szkolnych.” 

„Wśród czynników organizacyjnych trzeba jeszcze wspomnieć o edukacji moralnej poprzez 

aktywność samorządu szkolnego (…) Szkoła musi stwarzać warunki do wyzwalania (…) 

inicjatyw, mobilizować je i wspierać”.  
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Ciekawe spostrzeżenia na temat tego, jak powinno być mieli także uczniowie uczestniczący 

w rozmowie sterowanej przeprowadzonej w ramach tego badania.  

Zapytani o to, w jaki sposób uczniowie mogą okazywać szacunek nauczycielom mieli 

następujące spostrzeżenia: uczniowie mówią „dzień dobry”, „dziękuję” itp., grzecznie się do 

nich odnoszą, w innych słowach niż do kolegów, pamiętają o ich świętach, słuchają, nie 

przeszkadzają na lekcjach, są przygotowani do zajęć, mają zadanie domowe. Z odpowiedzi 

uczniów wynika zatem, że okazywanie szacunku nauczycielom wiąże się w dużej mierze 

z dyscypliną, wypełnianiem obowiązków szkolnych  i kulturą osobistą. 

Zapytani o szacunek okazywany uczniom przez nauczycieli, uczniowie podawali następujące 

przykłady: nauczyciele unikają krzyku, zwracają się po imieniu  zamiast „ty”, dają tyle czasu, 

ile uczniowi potrzeba, dają drugą szansę, tłumaczą i wyjaśniają, gdy uczeń nie rozumie, 

wyrozumiale oceniają, dają prawo do błędów, wysłuchują racji ucznia, pozostawiają zły 

nastrój w danym dniu  przed drzwiami klasy. Z odpowiedzi uczniów wynika zatem, że 

okazywanie szacunku uczniom przez nauczycieli wiąże się przede wszystkim 

z poszanowaniem godności osobistej ucznia oraz stosowaniem w pracy wysokich 

standardów profesjonalnych . 

 

WNIOSKI  Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 

Lektura opracowań wskazanych we wstępie oraz badanie środowiska szkolonego wskazały 

odpowiedz na pytanie.  Jak powinno być? Analiza wyników badania pokazała Jak jest? 

Wnioski z badania pokażą Dlaczego nie jest tak, jak powinno być? A Zalecenia zaproponują 

sposób naprawy sytuacji.  

1. Jak powinno być? Szkoła powinna mieć ustalone zasady regulujące relacje między 

nauczycielami i uczniami. 

Jak jest? Badanie wykazało, że w szkole są ustalone i spisane zasady regulujące relacje 

między nauczycielami i uczniami i zawarte są one we wszystkich ważnych dokumentach 

szkoły przeanalizowanych w tym badaniu.  

Wniosek: Jest tak, jak powinno być. 

2. Jak powinno być? Relacje te powinny być oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu  

Jak jest? Szacunek i zaufanie to ważne w analizowanej dokumentacji pojęcia, do których 

odnoszą się wszystkie te zapisy.  

Wniosek: Jest tak, jak powinno być. 

3. Jak powinno być? Zasady te powinny być powszechnie znane i przestrzegane. 

Jak jest? Uczniowie znają zasady (92%) i ich większości przestrzegają. Wyjątek stanowią 

relacje uczeń – pracownicy obsługi szkoły, gdzie szacunek dla tych osób ze strony uczniów 

nie jest przestrzeganą normą. Większość nauczycieli w szkole cieszy się zaufaniem 
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i szacunkiem uczniów. Nauczyciele w większości nawiązują relacje z uczniami na podstawie 

dialogu, ich zachowania są dla uczniów przewidywalne, są też otwarci na świat i sprawy 

dzieci.  

Wniosek: Zachowania odbiegające od tych norm stanowią kilku-, kilkunasto- procentowy 

margines w obu grupach (nauczyciele i uczniowie). Niepokojący jest stwierdzony w badaniu 

brak okazywania szacunku przez uczniów pracownikom obsługi szkoły.  

4. Jak powinno być? Przekazywanie norm i zasad w szkole powinno odbywać się na wiele 

sposobów. 

Jak jest? Badania potwierdziły, że szkoła stosuje wpajanie zasad współżycia społecznego 

wielotorowo: poprzez dawanie dobrych przykładów, również z  zewnątrz, tłumaczenie, 

wspólne ocenianie bieżących zdarzeń, odwoływanie się do zapisów prawa 

wewnątrzszkolnego, dyskutowanie, odwoływanie się do przykładów z literatury, filmu, akcje 

i projekty szkolne np. „Tydzień uprzejmości”, słuchowiska, bajki terapeutyczne itp. 

Uczniowie wskazali też rodziców, jako ważne źródło ich wiedzy na temat tego, jak powinni 

zachowywać się wobec nauczycieli w szkole.  

Wniosek: Jest tak, jak powinno być. 

5. Jak powinno być? Środowisko szkolne powinno być stabilne i przewidywalne. 

Jak jest? Aspekt ten, zdaniem profesora Sztompki, dotyczy nie tylko zasobów materialnych 

i infrastruktury szkoły, które powinny być czyste, dobrze wyposażone, nowoczesne, ale 

przede wszystkim organizacji: organizacji czasu uczniów, dyscypliny odbywania zajęć, 

stabilności i przewidywalności regulaminów oraz kryteriów ocen szkolnych. Badania 

wykazały pewne uchybienia w tym zakresie w aspektach dyscypliny zachowania uczniów na 

zajęciach i negatywnych przykładów zidentyfikowanych jako uciążliwe przez obie grupy 

respondentów oraz w zakresie przestrzegania regulaminów i kryteriów ocen szkolnych 

przez niektórych nauczycieli. Jako ważny czynnik autor opracowania wymienia także 

nadzór pedagogiczny, który nad tym wszystkim sprawuje życzliwą, ale skrupulatną kontrolę, 

i do którego można się odwołać. „Uczeń musi wiedzieć, że gdy spotyka go krzywda ze strony 

kolegi, może bez obaw zwrócić się o pomoc do nauczyciela, a gdy odczuwa 

niesprawiedliwość w traktowaniu przez nauczyciela – do dyrektora szkoły”. W ankietach 

uczniowie wykazali, że w sytuacjach konfliktu z nauczycielem zgłaszaliby ten problem 

wychowawcy, psychologowi szkolnemu, rodzicom, starszym kolegom, dyrektorowi, 

bezpośrednio nauczycielowi, z którym są w konflikcie oraz Samorządowi Uczniowskiemu. 

Taka mnogość odpowiedzi sugeruje, że uczniowie nie znają właściwej drogi postępowania 

w tym przypadku. Dodatkowo, w opisie obowiązków wychowawcy klasy w Statucie szkoły 

znajduje się następujący zapis: § 181.1. Zadaniem nauczyciela-wychowawcy jest 

sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: (…) 3. podejmowanie 

działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy 

uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. Zapis ten częściowo stoi w sprzeczności 

z zasadami opisanymi przez profesora Piotra Sztompkę w jego cytowanym opracowaniu 

„Normy społeczne i ich respektowanie”. 

Wniosek: Poważne problemy z łamaniem norm społecznych i zasad współżycia są w szkole 

zjawiskiem marginalnym, jednak są przytaczane przez respondentów i postrzegane jako 
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uciążliwe. Obserwowane w szkole problemy z utrzymaniem  dyscypliny na zajęciach oraz 

zidentyfikowane przypadki nieprzestrzegania przez niektórych nauczycieli prawa 

wewnątrzszkolnego i przykłady nieprofesjonalnych zachowań wpływają negatywnie na 

stabilność i przewidywalność środowiska szkolnego. Ponadto, uczniowie nie znają jasnych 

wytycznych odnośnie tego, do kogo udać się po pomoc w sytuacji konfliktu z nauczycielem, 

a zapisy w Statucie szkolnym są częściowo sprzeczne z poglądami autorytetów w dziedzinie 

socjologii.  

6. Jak powinno być? Uczniowie powinni być zdyscyplinowani, sumienni w wypełnianiu 

obowiązków szkolnych i powinna ich cechować kultura osobista. 

Jak jest? Dyscyplina na zajęciach, a także kultura osobista są przez obie grupy respondentów 

postrzegane jako sposób wyrażania szacunku/braku szacunku nauczycielom. Sumienność 

w wywiązywaniu się z obowiązków szkolnych jest wyrazem szacunku do nauczyciela 

zdaniem uczniów. Nauczyciele nie przytoczyli podobnych przykładów, prawdopodobnie 

przypisując przyczyny zaniedbań w nauce po stronie uczniów innym czynnikom. W badaniu 

ustalono, że zachowania związane z brakiem dyscypliny na zajęciach występują w naszej 

szkole i są uciążliwe dla wielu nauczycieli i uczniów. W odniesieniu do kultury osobistej 

niektórym uczniom zdarza się krzyczeć, „pyskować”, nie stosować zwrotów 

grzecznościowych i przeklinać. Szczególnie źle odbieranym wydaje się być nie mówienie 

„dzień dobry” przez uczniów. Należy też zwrócić uwagę na występowanie perfidnych 

i złośliwych zachowań uczniów skierowanych przeciwko nauczycielom (ośmieszające liściki, 

gesty za plecami, niszczenie własności, ignorowanie poleceń). 

Wnioski: Zachowania związane z brakiem dyscypliny występują w naszej szkole i są 

uciążliwe dla nauczycieli i uczniów. Część uczniów niszczy dobre relacje uczniów 

z nauczycielami z premedytacją i złośliwością, a kilkoro uczniów (6) przyznało, 

że w stosunku do nauczycieli są uczciwi i prawdomówni „rzadko” bądź „nigdy”. Uczniowie 

miewają też problemy z kulturą osobistą. Szczególnie źle odbieranym wydaje się być nie 

mówienie „dzień dobry” przez uczniów.  

7. Jak powinno być? Nauczyciele powinni szanować godność osobistą uczniów oraz 

stosować wysokie standardy moralne i profesjonalne w swojej pracy. 

Jak jest?: W przeprowadzonych badaniach uczniowie stwierdzili w znakomitej większości, że 

wszyscy/prawie wszyscy nauczyciele odzywają się do nich kulturalnie i dbają o ich dobro, 

¾ uczniów uważa, że nauczyciele traktują ich sprawiedliwie, duża większość  twierdzi, że 

nauczyciele okazują im pomoc, a 68% uczniów ma poczucie, że nauczyciele ich słuchają. 

Badania wykazały także że nauczyciele wybierają postawę dialogu z uczniem w swojej pracy, 

w większości są  przewidywalni w swoich zachowaniach oraz, że świat i problemy dziecka są 

im bliskie. 

Uczniowie jednak przytoczyli szereg przykładów uchybień w tym zakresie po stronie 

nauczycieli, które do pewnego stopnia burzą pozytywny obraz nakreślony powyżej. Część 

z tych zarzutów z pewnością została „wyrwana z kontekstu” lub źle zinterpretowana przez 

uczniów, jak choćby groźba „wyrzucę cię przez okno”, która nie powinna być traktowana 

dosłownie. Równie kontrowersyjne wydają się uczniowskie relacje o niesprawiedliwym 

ocenianiu czy traktowaniu (Czy uczeń otrzymał/zrozumiał i poprawnie zinterpretował 

kryteria?), o nierespektowaniu prawa do przerwy śródlekcyjnej (Być może nauczyciel zadał 
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zadanie po dzwonku?), o odmawianiu szansy na poprawę oceny (Czy uczeń zna i uznaje 

zapisy oceniania wewnątrzszkolnego w tym zakresie?) lub też o robieniu sprawdzianu bez 

zapowiedzi (Czy uczeń odróżnia sprawdzian od kartkówki?). Nauczyciele przyznają, że 

zdarzają im się nieprofesjonalne zachowania jak krzyczenie na uczniów czy nadmierne 

dyscyplinowanie klasy w sytuacji wzburzenia, brak cierpliwości itp. Tylko 7 z 13 nauczycieli, 

którzy oddali wypełnione ankiety (6 nauczycieli nie oddało ankiety zespołowi 

ewaluacyjnemu) dostrzegło u siebie błędy i je anonimowo opisało. Wśród odpowiedzi 

udzielonych przez nauczycieli na pytanie „Które z pana/pani własnych zachowań lub metod 

pracy mogłyby wpływać na takie odczucie (nieprawidłowości w relacjach nauczyciel-uczeń) 

u niektórych uczniów?” nie było jednak potwierdzenia wielu zarzutów stawianych 

nauczycielom podczas badania uczniów. Te najpoważniejsze przytaczane przez dzieci to 

przypadki łamania prawa wewnątrzszkolnego, w tym oceniania wewnątrzszkolnego 

(zmuszanie do pisania poprawy sprawdzianu w dniu jego oddania, nieterminowe oddawanie 

sprawdzonych prac pisemnych, sprawdzanie wiedzy ucznia z zakresu, który nie był 

omawiany na lekcjach, odmowa korekty błędu w dzienniku popełnionego na niekorzyść 

ucznia), zachowania niezgodne z najlepszą praktyką zawodową nauczyciela 

(faworyzowanie/dyskryminowanie uczniów, niesłuszne obwinianie, niedotrzymywanie słowa) 

oraz nieposzanowania godności osobistej ucznia (ośmieszanie przed klasą, złe wyrażanie się 

o uczniu, przeszukiwanie piórnika, przemoc fizyczna (szarpanie, uderzanie przedmiotem)). 

Część z tych zarzutów (krzyczenie, nie oddawanie prac w terminie, niesprawiedliwe 

ocenianie) znana jest pedagogowi szkolnemu, do którego uczniowie zgłaszają czasem 

podobne przypadki. Pedagog szkolny nie odebrał jednak nigdy od uczniów sygnałów 

o rzekomej przemocy fizycznej ze strony nauczyciela, czy grożeniu uczniom.  

Wnioski: Większość uczniów i nauczycieli wskazuje na dobre wzajemne relacje. Wielu 

nauczycieli określiło je mianem „partnerstwa z zachowaniem stosownego dystansu”. Jednak 

część uczniów w szkole (od 10-20%) ma poczucie złego traktowania ze strony nauczycieli, 

czuje się niesprawiedliwie traktowana, nie odczuwa pomocy ze strony nauczycieli, czuje się 

niewysłuchana, a niecałe 10 % uczniów twierdzi, że niewielu nauczycieli odzywa się do nich 

kulturalnie i dba o ich dobro. Przytoczone w badaniu przykłady niezgodnych z etyką 

zawodową zachowań nauczycieli mogą stanowić uzasadnienie części tych odczuć 

 

WNIOSKI - PODSUMOWANIE 

1.Szkoła ma ustalone zasady regulujące relacje między nauczycielami i uczniami. 

2. Relacje te są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 

3. Zasady te są powszechnie znane i przestrzegane. Zachowania odbiegające od tych norm 

stanowią kilku-, kilkunastoprocentowy margines w obu grupach (nauczyciele i uczniowie). 

Niepokojący jest stwierdzony w badaniu brak okazywania szacunku przez uczniów 

pracownikom obsługi szkoły.  

4. Przekazywanie norm i zasad w szkole odbywa się wielotorowo i na wiele sposobów. 

5. Poważne problemy z łamaniem norm społecznych i zasad współżycia są w szkole 

zjawiskiem marginalnym, jednak są przytaczane przez respondentów i postrzegane jako 

uciążliwe. Obserwowane w szkole problemy z utrzymaniem dyscypliny na zajęciach oraz 

zidentyfikowane przypadki nieprzestrzegania przez niektórych nauczycieli prawa 
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wewnątrzszkolnego i przykłady nieprofesjonalnych zachowań wpływają negatywnie na 

stabilność i przewidywalność środowiska szkolnego. Ponadto, uczniowie nie znają 

jasnych wytycznych odnośnie tego, do kogo udać się po pomoc w sytuacji konfliktu 

z nauczycielem, a zapisy w Statucie szkolnym są częściowo sprzeczne z poglądami 

autorytetów w dziedzinie socjologii.   

6. Zachowania związane z brakiem dyscypliny występują w naszej szkole, co potwierdzają 

nauczyciele i sami uczniowie. Część uczniów niszczy dobre relacje uczniów z nauczycielami 

z premedytacją i złośliwością, a kilkoro uczniów (6) przyznało, że w stosunku do nauczycieli 

są uczciwi i prawdomówni „rzadko” bądź „nigdy”. Uczniowie miewają też problemy 

z kulturą osobistą. Szczególnie źle odbieranym wydaje  się być nie mówienie „dzień dobry” 

przez uczniów.  

7. Większość uczniów i nauczycieli wskazuje na dobre wzajemne relacje. Wielu nauczycieli 

określiło je mianem „partnerstwa z zachowaniem stosownego dystansu”. Jednak część 

uczniów w szkole (od 10-20%) ma poczucie złego, niesprawiedliwego traktowania ze strony 

nauczycieli, nie odczuwa pomocy ze strony nauczycieli, czuje się niewysłuchana, a niecałe 

10% uczniów twierdzi, że niewielu nauczycieli odzywa się do nich kulturalnie i dba o ich 

dobro. Przytoczone w badaniu przykłady kontrowersyjnych zachowań nauczycieli 

częściowo mogą stanowić uzasadnienie tych odczuć. 

ZALECENIA 

1.Opracować sposoby egzekwowania szacunku i posłuszeństwa uczniów w stosunku do 

pracowników obsługi w szkole. Pedagog szkolny i Pracownicy obsługi 

2.Egzekwować dyscyplinę uczniów na zajęciach. Nauczyciele, Dyrektor  

3. Rozważyć zmianę zapisu w Statucie szkoły o drodze rozwiązywania konfliktów 

uczniów z nauczycielami. Rada Pedagogiczna 

4. Opracować i wdrożyć sposoby promowania i egzekwowania kulturalnych zachowań 

uczniów: kulturę języka, używanie zwrotów grzecznościowych, kulturę rozmowy. Zespół 

zadaniowy 

5. Wzmocnić nadzór pedagogiczny nad przestrzeganiem przez nauczycieli prawa 

wewnątrzszkolnego, w tym oceniania wewnątrzszkolnego. Zapobiegać i przeciwdziałać 

przypadkom naruszania godności osobistej uczniów i nauczycieli. Dyrektor 

6. Opracować i wdrożyć działania uświadamiające społeczności szkolnej, że za dobre 

wzajemne relacje odpowiadają wszystkie zainteresowane strony i promować sposoby 

poprawiania wzajemnych relacji. Samorząd Uczniowski 


