
RAPORT Z EWALUACJI 
WEWNĘTRZNEJ

przeprowadzonej 
w Zespole Szkół Plastycznych 

im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu



RELACJE RÓWIEŚNICZE 
W KLASIE I SZKOLE, KTÓRE 

POMAGAJĄ LUB PRZESZKADZAJĄ 
W NAUCE.

Członkowie zespołu:
 

Agata Naleśnik
Monika Chodur

Honorata Kowalska
Jolanta Nowak - przewodnicząca zespołu ds. ewaluacji



Cele ewaluacji:

1. Pozyskanie informacji na temat relacji 
rówieśniczych, jako relacji, które 
pomagają lub przeszkadzają w nauce.

2. Jakie czynniki kształtują pozytywne 
relacje rówieśnicze, a jakie negatywne.





Metody i techniki 
badawcze:

1. Ankieta skierowana do uczniów.
2. Rozmowy z wychowawcami klas.
3. Wywiad z pedagogiem szkolnym.



WYNIKI ANKIETY 
PRZEPROWADZONEJ 
WŚRÓD UCZNIÓW:



1. Czy dobrze się czujesz w swojej klasie? 
Czy jesteś w niej akceptowany, lubiany?

24
3

119

TAK

NIE WIEM

NIE 



2. Czy w razie jakichkolwiek trudności w nauce możesz 
liczyć na pomoc koleżanki/kolegi z Twojej klasy?

19
3

122

TAK

NIE WIEM

NIE



3. Czy gdyby ktoś z Twojej klasy potrzebował Twojej 
pomocy, czy byłbyś gotów mu jej udzielić?

5

139

TAK

NIE WIEM 



4. Czy mówisz otwarcie o swoich oczekiwaniach 
wobec klasy?

34
63

48

TAK

NIE WIEM

NIE

TAK

NIE WIEM

NIE



3

2

3

Jeśli NIE mówisz otwarcie o swoich oczekiwaniach 
wobec klasy, uzasadnij dlaczego:

Jestem nieśmiały, 
nie lubię się wypowiadać 
na forum klasowym

Nie potrzebuję 

Nie mam żadnych 
oczekiwań



96

5 28

42

56

83

5. W czym przejawia się dla Ciebie relacja koleżeńska 
w Twojej klasie:

Kulturalnym i miłym zwracaniem 
się do siebie

Bezinteresowną pomocą wobec 
wszystkich siebie

Nieobmawianiem i bronieniem 
drugiego 

Mówieniem prawdy prosto w oczy 
i pouczanie drugiego, nawet jeśli 
to będzie dla niego raniące lub krzywdzące

Kolegowanie się tylko z osobami, 
które na to w moim odczuciu zasługują 

Udowadnianiem wszystkim, że jestem 
najbardziej koleżeński w klasie 



6. Czy uważasz, że w Twojej klasie przestrzegane są 
zasady zachowania społecznego, takiego jak:

Gotowość do inicjatywy 
i poświęcenia dla innych 

Poczucie współodpowiedzialności 
za inicjatywy klasowe

Wrażliwość na drugiego 

Pomoc koleżeńska 

Kultura osobista 

Tolerancja

43

108

79

124

55

45



79

55

102

22

19

7. Czy w klasie lub na lekcji wychowawczej 
podejmowane są próby rozwiązania sytuacji 

konfliktowych w klasie?
TAK

NIE WIEM

NIE



49
36

56

8. Czy są osoby wykluczone w Twojej klasie?

TAK

NIE WIEM

NIE



Jeśli tak, to spróbuj wyjaśnić powód tego 
wykluczenia:

22

Ta osoba jest tylko tolerowana

Charakter oraz brak higieny osobistej



9.  Czy w bieżącym roku szkolnym zdarzyło się, że  
koledzy z klasy:

3

5

6

Celowo wykluczyli Cię 
lub nie dopuścili do grona 
znajomych w Internecie

Publikowali bądź rozsyłali 
kompromitujące Ciebie 
zdjęcia/�lmy

Komentowali Twoje wypowiedzi 
na forum internetowym, 
żeby Ci dokuczyć



87

2 11

11
1
6

18

10. Jeśli spotykają Cię jakiekolwiek przykrości to 
uważasz, że przyczyną jest:

Nie dotyczy - nie spotkały 
mnie przykrości

Nie wiem dlaczego to robią

Powodem jest mój wygląd

Nie stać mnie na rzeczy, które 
mają inni

Mam problemy rodzinne

Źle się uczę

Dobrze się uczę



11. Jeśli zdarzają się takie sytuacje, to powiedz 
kto najczęściej sprawia Ci przykrość

7
12

20

Uczniowie z innych klas

Jedna osoba w mojej klasie

Koledzy z mojej klasy



12. Czy z powodu atmosfery panującej 
w klasie/szkole zdarzyło Ci się opuścić zajęcia?

35

108

TAK

NIE



13. W przypadku trudności w nauce, gdzie 
znajdujesz pomoc?

7

126

Nie mogę liczyć na żadną 
pomoc koleżeńską

U kolegów z klasy



14. Czy uważasz, że warto pracować nad 
poprawieniem atmosfery panującej w klasie?

14

67

54

Nie, nie mam ochoty 
zacieśniać więzi z klasą

Nic nie trzeba robić, 
jest dobrze tak, jak jest

Tak, powinniśmy próbować 
bardziej się zżyć ze sobą



15. Czy to, że dobrze/źle (zakreśl właściwe) się 
czujesz w swojej klasie ma wpływ na Twoje wyniki 

w nauce?

73 66

TAK

NIE



16. Jak myślisz, co mogło by wpłynąć 
na poprawę integracji Twojej klasy?

33 222

91

79
44

28

37

46

Wyciąganie konsekwencji wobec 
pewnych osób

Wspólne inicjatywy, np.: przygotowanie 
szkolnych uroczystości itd.

Relacje koleżeńskie z osobami z klasy 
poza szkołą

Postawa kultury i szacunku 

Wspólna klasowa Wigilia 

Szczera rozmowa w klasie

Wspólne wyjścia na wystawy, lody itp.

Klasowe wycieczki

Postawa nauczyciela/wychowawcy



W ankiecie wzięło udział 
146 uczniów.



WNIOSKI
1. Ze względu na specyfikę kształcenia artystycznego w naszej szkole 
zdecydowana większość uczniów (około 81%) w swoich zespołach 
klasowych czuje się akceptowana i lubiana, a jedynie 2% 
nie czuje się akceptowana.  
Co więcej w przypadku trudności w nauce 86 % jest przekonana, 
że może liczyć na pomoc koleżeńską, a jedynie 2% twierdzi, że nie 
może liczyć na taką pomoc. Natomiast, aż 95% uczniów deklaruję 
gotowość udzielenia pomocy drugiemu. Wskazuje to na bardzo wysoki 
poziom integracji w zespołach klasowych.

2. W odniesieniu do 2% osób, które czuje się nieakceptowane w klasie 
należy zauważyć analogicznie, że podobny odsetek uczniów, 
bo jedynie 5% nie mówi z tego samego powodu otwarcie o swoich 
oczekiwaniach. Jednocześnie 25% uczniów wskazuje, że są w klasie 
osoby wykluczone i nietolerowane ze względu na swoje wypowiedzi 
na forach społecznościowych, które są na tle klasy komentowane lub 
rozsyłano na ich temat kompromitujące materiały w internecie (8%).  



3. Co ciekawe, na pytanie  dotyczące zależności między 
samopoczuciem w klasie, a wynikami w nauce 50% odpowiedziało , 
że ma ono wpływ - a 45% nie widzi związku.

4. Z ankietowych pytań wyraźnie ujawniają się trzy podstawowe 
czynniki kształtujące pozytywne relacje rówieśnicze. Są to:
- kultura osobista,
- bezinteresowna pomoc - otwartość na potrzeby drugiego,
- tolerancja, jako wzajemny szacunek.
Powyższe czynniki są wśród uczniów najwyżej punktowane i rozumiane 
jako zasady klasowe zachowań społecznych. 



5.  Kolejnym wnioskiem, który nasuwa się jest zależność pomiędzy 
absencją osób ze względu na atmosferę panującą w klasie (24%), 
a ilością osób, które twierdzą, że są osoby wykluczone w klasie (25%). 
Znaczący odsetek uczniów (46%) deklaruje, że dobrze czuje się w klasie 
i niczego nie trzeba zmieniać, natomiast aż 32% ankietowanych 
twierdzi, że w klasie spotykają je z różnych powodów przykrości.  

Aż 70% uczniów dostrzega trud pracy wychowawczej w rozwiązywaniu 
sytuacji konfliktowych. Ankietowani wśród metod pracy nad poprawą 
integracji w klasie podali w pierwszej kolejności: wycieczki klasowe 
(62%), wyjścia wspólne na wystawy i lody, itp. (54%) i relacje koleżeńskie 
z osobami z klasy poza szkołą (31%). Można stwierdzić, że są to 
płaszczyzny dla podstawowych czynników kształtujących relacje: 
kultura osobista, bezinteresowna pomoc i tolerancja - jako szacunek 
do drugiej osoby.






