
RAPORT Z EWALUACJI WYNIKÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY 

 w roku szkolnym 2015/2016 

 

1. Ewaluacja celu 

 

Cel zaplanowany: 

 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią. 

 

Kryterium sukcesu: 

 
Utrzymanie na niskim poziomie niebezpiecznych zdarzeń i wypadków 

w szkole. 

 

Jak sprawdzono, czy osiągnięto cel? 

 

- Uzyskanie uprawnień do poruszania się pojazdem jednośladowym ( rower). 

- Opracowanie i zapoznanie uczniów z regulaminem pracowni  przyrodniczej. 

- Zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania na zajęciach wychowania fizycznego. 

- Zapoznanie z zasadami funkcjonowania i komunikacji na terenie szkoły. 

- Przeprowadzenie cyklu lekcji wychowawczych uwzględniających zasady BHP podczas  

wypoczynku zimowego i letniego. 

- Opracowanie i zapoznanie uczniów z regulaminem wycieczki szkolnej. 

 

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

 

Tak, zaplanowany cel został osiągnięty, zwiększono świadomość społeczności szkolnej w zakresie 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. 

 

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. Przypomnienie zasad 

bezpieczeństwa 

obowiązujących na 

terenie szkoły oraz 

w drodze do szkoły i ze 

szkoły. 

- społeczności szkolna 

pozna i stosuje 

obowiązujące zasady 

bezpieczeństwa. 

- 100% uczniów 

zapozna się z zasadami 

BHP obowiązującymi 

w szkole i poza nią.   

 

__________________ 

2. Bezpieczny 

wypoczynek.   

 

 

 

 

 

 

 

 

- uczniowie uczestniczą 

w pogadankach 

tematycznych podczas 

lekcji wychowawczych. 

- rodzice podczas zebrań 

otrzymają informacje o 

uzyskanym przez ich 

dzieci wsparciu. 

- 95% uczniów 

w bezpieczny sposób 

spędziło czas wolny 

- 60 % rodziców 

uświadomi sobie 

konieczność 

prowadzenia działań 

chroniących ich dzieci. 

 

 

 

 

 

___________________ 



3. „Moje pierwsze 

prawo jazdy”- jestem 

pełnoprawnym 

uczestnikiem ruchu 

drogowego.   

- uczniowie zdobędą  

wiedzę o przepisach i 

zasadach ruchu 

drogowego oraz 

budowie i 

funkcjonowanie roweru 

konieczną do uzyskania 

karty rowerowej.   

 

 

- 80% uczniów klas 

czwartych przystępuje 

do egzaminu 

i uzyskuje kartę 

rowerową.    

 

 

 

 

 

________________ 

 

 

Wnioski 

 

1. Korzyści z naszych działań : 

• zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w szkole i poza nią; 

• zwiększenie poziomu uspołecznienia uczniów i funkcjonowania w grupie w rożnych 

sytuacjach życiowych; 

• zdobycie uprawnień do uczestniczenia w ruchu drogowym; 

 

2. Trudności w realizacji naszych działań: 

• stan zdrowia uczniów ( różnego rodzaju niepełnosprawności) uniemożliwiający samodzielne 

funkcjonowanie i reagowanie adekwatne do sytuacji.   

 

 

3. Zalecenia/ wskazówki do dalszych działań: 

• kontynuacja podjętych działań w kolejnych latach szkolnych. 

 


