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RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOBIERNICACH 

ROK SZKOLNY 2017/2018 

 

1. Przedmiot ewaluacji: Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie 

z mediów społecznych. 

2. Cel ewaluacji:  

1) zbadanie prawidłowości realizowania przez szkołę określonego przez MEN kierunku 

polityki oświatowej, 

2) określenie mocnych i słabych stron szkoły. 

3. Sposób prezentacji wyników: 

3) opracowanie raportu w formie pisemnej, 

4) przedstawienie raportu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

4. Narzędzia: 

1) ankieta dla nauczycieli, 

2) ankieta dla rodziców, 

3) ankieta dla uczniów. 

5. Analiza ankiety dla nauczycieli (załącznik nr 1). 

6. Analiza ankiety dla uczniów (załącznik nr 2). 

7. Analiza ankiety dla rodziców (załącznik nr 3). 

8. Pytania kluczowe: 

1) Czy uczniowie korzystają z Internetu i mediów społecznościowych w sposób 

bezpieczny i odpowiedzialny? 

2) Czy w opinii uczniów i nauczycieli szkoła uczy właściwych zachowań w sieci? 

9. Wnioski i rekomendacje. 

 

W zakresie pytań kluczowych: 

1) Uczniowie powszechnie korzystają z Internetu, zarówno młodsi (IV-VI), jak i starsi 

(VIISP – IIIPG) Wykorzystują tradycyjne komputery ale i smartfony. Deklarują, że są 

świadomi niebezpieczeństw płynących z korzystania z sieci. Jako zagrożenia 

najczęściej wskazują: wyłudzenie danych osobowych, włamania na konta internetowe 

oraz niebezpieczne kontakty. Starsi uczniowie za największe zagrożenia uważają:  

cyberprzemoc, hejt, nękanie w sieci. Uczniowie deklarują, że zachowują zasady 
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bezpieczeństwa w sieci, przede wszystkim: nie udostępniają swoich danych, nie 

wchodzą na podejrzane strony, nie nawiązują kontaktów z nieznanymi sobie osobami. 

Nieliczni uczniowie wskazywali, że dotknęły ich nieprzyjemne skutki  swoich 

poczynań w Internecie. Większość nauczycieli dostrzega u dzieci niebezpieczne 

zachowania lub negatywne zjawiska związane z korzystaniem z sieci. Najczęściej 

wymienianym problemem jest agresja i wulgaryzmy.  

2) Nauczyciele wszystkich specjalności starają się uświadamiać dzieciom i młodzieży 

zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, zarówno na lekcjach 

wychowawczych jak i przedmiotowych. Uczniowie uznają wszystkie  działania 

szkoły za skuteczne. Dla dzieci klas IV-VI SP najistotniejsze są pogadanki na 

lekcjach informatyki, natomiast dla starszych (VIISP – IIIPG) spotkania ze 

specjalistami od uzależnień. Nauczyciele, uczniowie i rodzice widzą potrzebę 

prowadzenia różnorodnych działań edukacyjnych promujących zasady bezpiecznego 

funkcjonowania w Internecie np. szkoleń, warsztatów, konkursów, projektów. 

Nauczyciele i rodzice dostrzegają korzystny wpływ zakazu korzystania z telefonu na 

terenie szkoły.  

 

Rekomendacje: 

3) Kontynuować dotychczasowe, skierowane do uczniów,  profilaktyczne działania 

szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej efektywnych form takich jak 

spotkania ze specjalistami oraz pogadanki prowadzone przez nauczycieli. 

4) Konsekwentnie egzekwować zakaz korzystania z telefonów komórkowych na terenie 

szkoły. 

5) Uświadamiać rodzicom niebezpieczeństwa na jakie narażone są dzieci korzystające 

z sieci w sposób niewłaściwy. 

 

 

 Opracowanie: 

 Elżbieta Gamza 

 Bogusława Mizera 

 Artur Żelichowski 
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Załącznik nr 1 

 

WYNIKI ANKIETY DLA NAUCZYCIELI 

 

Pytanie 1. Jakie działania podejmuje Pani/Pan w celu uświadomienia uczniom zagrożeń 

związanych z korzystaniem z Internetu ? 

 

Podejmowane działania Liczba odpowiedzi 

Pogadanki, rozmowy na lekcjach przedmiotowych, 

wskazywanie niebezpieczeństw związanych z korzystania 

z Internetu. 

17 

Lekcje wychowawcze na temat zasad korzystania z Internetu. 9 

Analiza tekstów na języku polskim dotycząca tego tematu. 3 

Zadania na informatyce dotyczące zagrożeń związanych 

z korzystaniem z Internetu i omawianie ich na forum klasy. 
2 

Lekcje dotyczące netykiety. 1 

Warsztaty dla uczniów na ten temat. 1 

Filmy edukacyjne np. „Sieciuchy” 1 

 

Tematyka pogadanek: 

 konieczność selekcji i weryfikacji treści, 

 możliwość uzależnienia, 

 ostrożność przy wchodzeniu na nieznane strony, 

 dobór treści, gier do wieku ucznia, 

 nie wolno ujawniać obcym danych o sobie (nr telefonu, adresu itd.),  

 nie wolno umawiać się z nieznajomymi przez Internet. 

 

Pytanie 2. Czy zauważa Pani/Pan w kontakcie z dziećmi niebezpieczne zachowania lub 

negatywne zjawiska związane z korzystaniem z sieci? 
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Jeśli tak, to jakie? 

 

Negatywne zjawisko Liczba odpowiedzi 

Agresywne zachowania, wulgaryzm, agresja słowna. 6 

Nadpobudliwość, agresja, senność na lekcjach, często słabe wyniki 

w nauce. 

2 

 

Problemy z komunikacją z kolegami. 2 

Przypadki obrażania kolegów/koleżanek przez SMS-y. 2 

Uzależnienie od gier, telefonów. 1 

Nerwowość w zachowaniu lub „zawieszanie” się u uczniów 

nadużywających telefonu, komputera. 

1 

 

Arogancja i pretensjonalne zachowanie u uczniów spędzających 

wiele godzin przy grach komputerowych. 
1 

Ubogie słownictwo. 1 

Zaburzenia koncentracji i skupienia uwagi. 1 

„Dziwne” kontakty z osobami obcymi. 1 

Kopiowanie prac z Internetu i przedstawianie ich jako własne. 1 

Młodzież, dzieci udostępniają swoje dane osobowe, zamieszczają 

zdjęcia i filmiki w sieci. 
1 

Ściągnięcie z sieci treści rasistowskich i faszystowskich. 1 

Brak zabezpieczeń i potrzeby ochrony podczas korzystania 

z Internetu. 
1 

 

Pytanie 3. Jakie wg Pani/Pana działania mogłaby jeszcze szkoła podjąć w celu właściwego 

kształtowania postaw? 

 

Propozycja Liczba odpowiedzi 

Rozmowy i prelekcje dotyczące zasad korzystania z Internetu. 6 

Organizowanie spotkań ze specjalistami. 5 

Prezentacje i filmy edukacyjne na ten temat. 5 

Szkolenia, warsztaty dla rodziców. 3 

Atrakcyjne zajęcia w szkole (alternatywne do komputera) np. 

muzyczne, plastyczne, taneczne. 
2 

Kontynuowanie zakazu korzystania z telefonu na terenie szkoły. 1 

Zorganizować konkurs na zasad korzystania z Internetu. 1 

Organizacja wsparcia dla rodziców borykających się 

z uzależnieniem od gier lub nadużywających komputera. 
1 

Propagowanie akcji charytatywnych, nauka empatii. 1 

Realizacja projektów na ten temat. 1 

Zajęcia warsztatowe dla uczniów. 1 

Lekcje wychowawcze na temat tolerancji. 1 

Dzień Ziemi – prezentacje różnych kultur. 1 

Ustalenie zasad korzystania z telefonu na terenie szkoły. 1 
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Załącznik nr 2 

 

 

WYNIKI ANKIETY DLA UCZNIÓW 

 

Pytanie 1. Czy korzystasz z Internetu i mediów społecznościowych? 

 

Pytanie 2. Za pomocą jakich urządzeń łączysz się z siecią? 

 

Pytanie 3. Czy widzisz zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu i mediów 

społecznościowych?  
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Pytanie 4. Co według Ciebie stanowi największe zagrożenie w sieci? 

 

Pytanie 5. Jakich zasad związanych z bezpieczeństwem w sieci przestrzegasz? 

 

Pytanie 6. Czy zdarzyło Ci się ponieść nieprzyjemne konsekwencje na skutek swoich działań 

w sieci? 
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Jeśli tak, to jakie to były konsekwencje? 

  

KLASY IV -

VI KLASY VII, II PG, III,PG 

hejt pod moim komentarzem   1 

naruszenie prywatności   1 

zapłata dośc dużej kwoty pieniędzy 1 1 

usunięcie konta   2 

podałem nr telefonu   1 

kradzież   1 

groźenie policją   1 

próba wymuszenia adresu (groźby) 1   

zawirusowanie komputera 3   

nawiązanie znajomości z obcą osobą 1   

podszycie się pod moje konto 1   

 

Pytanie 7. Jakie działania szkoły promujące odpowiedzialne korzystanie z Internetu i mediów 

społecznościowych uważasz za najbardziej skuteczne? 
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Załącznik nr 3 

 

 

WYNIKI ANKIETY DLA RODZICÓW 

 

Pytanie 1. Czy ma Pani/Pan świadomość zagrożeń płynących z nierozważnego korzystania 

z Internetu i mediów społecznościowych? 

 

 

 

 

Pytanie 2. Czy rozmawiają Państwo z dzieckiem/dziećmi na temat zagrożeń, o których mowa wyżej? 

 

 

 

Pytanie 3. Czy sprawują Państwo kontrolę nad sposobem w jaki Wasze dziecko/dzieci korzystają 

z sieci (internet, telefon)? 
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Pytanie 4. Czy zdarzyło się, że niewłaściwe korzystanie przez Wasze dziecko/dzieci korzystanie 

z sieci przyniosło negatywne skutki? 
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