
 

DIAGNOZA W ZAKRESIE WYSTĘPUJĄCYCH W ŚRODOWISKU SZKOLNYM 

CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH ORAZ CZYNNIKÓW RYZYKA                                                                                              

POTRZEB I PROBLEMÓW )WYSTĘPUJĄCYCH W ŚRODOWISKU SZKOŁY 

PRZEPROWADZONA  W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

  

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii, 

podstawę do podejmowania działalności, o której mowa w & 2-5, stanowi diagnoza czynników chroniących                

i czynników ryzyka, ze szczególnym  uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji 

psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. 

 

We wrześniu 2020r. zaproponowano obszary pracy szkoły, które objęte zostaną diagnozą. W roku szkolnym 

2019/2020 diagnozie poddano następujące problemy. 

1) Działania profilaktyczne szkoły 

2) Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych 
 

Diagnoza w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka 

oraz potrzeb i problemów występujących w środowisku szkoły została opracowana na podstawie: 

a)  badań ankietowych. Wykorzystane do diagnozy narzędzia badawcze: 

- kwestionariusz ankiety online dla nauczyciela, 
- kwestionariusz ankiety dla ucznia, 
- kwestionariusz ankiety dla rodzica, 

b) analizy dokumentacji szkolnej, w tym wniosków z ewaluacji działań wychowawczo-profilaktycznych  w 

roku szkolnym 2019/2020. 
 

 W badaniach diagnozujących uczestniczyli rodzice, uczniowie oraz nauczyciele Liceum 

Ogólnokształcącego im. F. Chopina  w Sochaczewie. 
 Badanie wśród nauczycieli przeprowadzono za pomocą ankiety online. Ankietę wypełniło 35 nauczycieli.  
 Badanie rodziców odbyło się w dniu 04.09.2020r. i 07.09.2020r.(podczas zebrania z rodzicami), ankietę 

wypełniło 197 rodziców. 
 Badanie wśród uczniów zostało przeprowadzone w dniu 09.09.2020r. Ankietę wypełniło  234 uczniów klas II 

liceum. 
 

 

 

CZYNNIKI CHRONIĄCE I CZYNNIKI RYZYKA WYSTĘPUJĄCE W ŚRODOWISKU SZKOLNYM 

 

 Przez czynniki chroniące należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów lub 

wychowanków, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których 

występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny ucznia lub wychowanka i zwiększa jego odporność na 

działanie czynników ryzyka. 
 

 Przez czynniki ryzyka należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów lub 

wychowanków, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą się z 

wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych stanowiących zagrożenie dla ich 

prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego 
 

 

 

 



 

Na podstawie przeprowadzonych badań wśród uczniów, rodziców i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego 

im. F. Chopina w Sochaczewie, wyodrębniono następujące czynniki chroniące i czynniki ryzyka 

występujące w środowisku naszej szkoły. 
 

1. Indywidualne cechy i zachowania uczniów: 
 

CZYNNIKI CHRONIĄCE CZYNNIKI RYZYKA 

1. Zainteresowanie uczniów nauką szkolną. 
Uczniowie prezentują wysoki poziom intelektualny, są 
ambitni,mają silną motywację do nauki, Większość 
uczniów wykazuje właściwy stosunek do obowiązków 
szkolnych. Uczniowie mają aspiracje edukacyjne, plany i 
cele związane z dalszą edukacją. 
 
2. Znajomość i respektowanie przez zdecydowaną 
większość uczniów norm społecznych, zasad 
zachowania i zasad bezpieczeństwa. Nauczyciele uczą 
swoich wychowanków kulturalnego zachowania 
względem siebie i wszystkich pracowników szkoły. 
 
 
3.  Posiadanie przez uczniów licznych zainteresowań i 
ich rozwijanie 
Wielu uczniów naszej szkoły wykazuje zainteresowania 
naukowe oraz  pozanaukowe, co chroni ich i sprzyja 
rozwojowi.  
 
4. Postawy prospołeczne naszych uczniów 
Podejmowane przez uczniów działania wolontariackie, 
pomoc koleżeńska i różne inicjatywy kulturalne. 
Uczniowie działają na rzecz klasy, szkoły, środowiska 
lokalnego. 
 
5. Deklarowana wolność od nałogów większości 
uczniów-  
Zdecydowana większość uczniów deklaruje, że nie 
zażywa substancji uzależniających. 
6. Inne cechy indywidualne i postawy uczniów 
wskazywane przez nauczycieli: 
-odpowiedzialność,  
-dojrzałość, poczucie własnej wartości, 
-kultura osobista uczniów,  
-tolerancja, życzliwość uczniów wobec drugiego 
człowieka, empatia, 
- umiejętność podejmowania właściwych decyzji, 
-  komunikatywność 
- duży poziom świadomości zagrożeń, następstw 
podejmowania zachowań ryzykownych  (związane z 
edukacją młodzieży), umiejętność przewidywania 
skutków, liczenie się z konsekwencjami. 
 

1. Doświadczanie przez niektórych uczniów 
problemów psychicznych - depresja i jej skutki,  
problemy w radzeniu sobie ze stresem, apatia, 
przygnębienie, niekonstruktywne rozwiązywanie 
problemów. Ten problem wskazali nauczyciele, rodzice 
oraz ponad 16% uczniów. Uczniowie wskazali również 
zmęczenie wynikąjące z obciążenia nauką oraz braku 
wolnego czasu. 
 
 
2. Nadużywanie komputera, Internetu. -  okres nauki 
zdalnej nasilił ten problem. 20% uczniów przyznało, że ma 
problem z uzależnieniem od internetu. 
 
3. Zażywanie substancji uzależniających przez część 
uczniów.  Do palenia papierosów przyznało się 4,3% 
ankietowanych uczniów, picia alkoholu 17,5%, zażywania 
narkotyków/dopalaczy 1,3%.  
 
4. Zachowania zauważone przez nauczycieli u 
niektórych uczniów: 
-  zwiększona skłonność do zachowań nieetycznych: 
kłamstwo, fascynacja przemocą, poczucie bezkarności, 
nieuczciwe zachowania, brak rzetelnej nauki i ściąganie na 
sprawdzianach - nie postrzegają uczciwości i nauki jako 
wartości, 
 - brak dyscypliny wśród uczniów,  
-  zbyt niski poziom tolerancji, co prowadzi do agresji 
werbalnej i może stwarzać potencjalne zagrożenie, 
 - niezdrowa rywalizacja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Cechy środowiska społecznego 

2.1. Środowisko szkolne i rówieśnicze 
 

CZYNNIKI CHRONIĄCE  CZYNNIKI RYZYKA 

1. Zapewnienie przez szkołę bezpiecznych warunków 

do nauki, poczucie bezpieczeństwa uczniów. 

Zdecydowana większość naszych uczniów podaje, że w 

szkole czuje się bezpiecznie. Potwierdzają to również 

ankietowani rodzice. 

 

2. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz wysoki 

poziom nauczania. 

W ankietach uczniowie wymienili te dwa czynniki, jako 

najważniejsze mocne strony szkoły.  

 

3. Przyjazna atmosfera, pozytywny klimat szkoły. 

To trzecia w kolejności mocna strona szkoły wskazywana 

przez uczniów. Rodzice również wskazują jako czynnik 

chroniący dobre relacje dziecka z nauczycielami oraz 

integrację dziecka z zespołem klasowym.  Ponadto 95% 

rodziców potwierdziło, że ich dziecko chętnie uczęszcza 

do szkoły. 

 Nauczyciele  również podali, że większosć uczniów ma 

poczucie więzi z rówieśnikami oraz wskazywali na 

zaufanie uczniów do nauczycieli, wychowawców, 

pedagoga – uczniowie w razie potrzeby otrzymują 

wsparcie ze strony nauczycieli.-zaangażowanie i czas 

poświęcony przez nauczyciela na rozmowę, dyskusję z 

uczniami, co sprzyja właściwym postawom. 

 

5. Wzajemny dobry przykład uczniów, wzajemne 

wsparcie, przynależność do konstruktywnej grupy 

rówieśniczej. 

 

6.  Działania podejmowane przez szkołę, Program 

Profilaktyczno - Wychowawczy wdrażany przez 

wychowawców, pedagoga, nauczycieli i pracowników 

szkoły. Ankietowanie i wyciąganie wniosków,  praca 

wychowawcza ciała pedagogicznego, spotkania  dla uczni 

ów i rodziców ze specjalistami, wyjścia klasowe. Troska o 

bezpieczeństwo i kształtowanie pozytywnych postaw 

uczniów  promujących odpowiedzialność za siebie oraz 

innych uczniów. Wymaganie od uczniów 

odpowiedzialności. 

Szybka diagnostyka i dostrzeganie nawet najmniejszych 
problemów. Profilaktyka -  realizowane działania 
profilaktyczne dotyczące np. nałogów. Współpraca szkoły 
z instytucjami środowiska lokalnego. 

1. Problem części uczniów z integracją - Uczniowie 
zwrócili  uwagę na istnienie  w szkole osób mających 
problem z integracją z rówieśnikami, wykluczonych, 
samotnych, mających trudności w adaptacji. 
Uczniowie zwrócili również uwagę na brak integracji 
między klasami. 
 

 

2. Łamanie przez uczniów  zakazu opuszczania terenu 

szkoły -  wyjścia uczniów do Żabki (ryzyko wypadku i/lub 

przeziębienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 2.Środowisko rodzinne  

CZYNNIKI CHRONIĄCE CZYNNIKI RYZYKA 

1. Dobre relacje z członkami rodziny.  

Na ten czynnik chroniący wskazali w pierwszej kolejności 

rodzice.  

 

2.  Pozytywny wpływ rodziny, wartości uczniów 

wyniesione z domów, prawidłowe wzory w domu 

rodzinnym – czynnik wskazany przez nauczycieli. 

1. Problemy rodzinne uczniów oraz w relacjach z 

rodzicami. 

 

 

2.3. Czynniki związane z szerszym kontekstem środowiska społecznego oraz sytuacji społecznej. 

Czynniki chroniące Czynniki ryzyka 

1. Spokojne środowisko lokalne – czynnik wskazany 

przez nauczycieli. 

 

2. Dobra lokalizacja szkoły ze względu dojazd uczniów – 

czynnik wskazany jako mocna strona szkoły przez uczniów.  

1. Aktualna sytuacja epidemiologiczna, zagrożenie 

koronawirusem. 

 

  

  
 

Rekomendacje do pracy wychowawczo – profilaktycznej w roku szkolnym 2020/2021: 

 

1. Kontynuowanie działań wychowawczo-profilaktycznych, które zapewniają uczniom poczucie 

bezpieczeństwa w szkole- egzekwowanie od uczniów  zachowań  zgodnych ze Statutem szkoły oraz 

szczególne zwracanie uwagi na przestrzeganie przez uczniów zaleceń związanych z zaleceniami 

sanitarnymi  według wytycznych MEN, MZ i GIS.   

 

2.  Włączenie w każdej klasie w tematykę godzin wychowawczych zagadnień związanych z  zagrożeniami w 

sytuacji pandemii koronawirusa  jak również  troski o własne zdrowie oraz odpowiedzialności wobec innych 

osób . 

 
3. Zadbanie przez wychowawców, wszystkich nauczycieli, pedagoga szkolnego o dobre samopoczucie 
uczniów w grupie klasowej: 
- pomoc uczniom klas pierwszych w adaptacji do nowej szkoły,  
- w starszych klasach pogłębienie integracji, 
- zwrócenie uwagi na uczniów wykluczonych lub mających problem w nawiązaniu relacji z rówieśnikami oraz 
w miarę możliwości wsparcie tych uczniów. 
 
4.Objęcie szczególną opieką wychowawcy i pedagoga szkolnego uczniów przeżywających problemy 
osobiste, zwrócenie uwagi na uczniów mających problemy psychiczne współpraca w tym zakresie z 
rodzicami poprzez indywidualne porady  i konsultacje, rozmowy na temat problemów dziecka, wskazywanie 
instytucji zajmujących się pomocą dla dziecka,  
 
5.  Organizacja szkolenia dla nauczycieli na temat depresji dzieci i młodzieży, 
 
6. W zależności od możliwości wynikających z sytuacji epidemiologicznej w kraju, zorganizowanie szkolenia 
dla rodziców na temat  budowania poczucia wartości u dziecka. 
 
7. Włączenie w tematykę godzin wychowawczych tematów związanych ze zdrowiem psychicznym – 
radzeniem sobie ze stresem, emocjami, wskazywanie miejsc, gdzie można znaleźć pomoc, poczuciem 
własnej wartości i samoakceptacji. 
 
 W  miarę możliwości dążenie do zatrudnienia w szkole psychologa. 
 
 

 

 



 

 

OPRACOWANIE ANKIET: 

 

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA NAUCZYCIELA ORAZ ILOŚCIOWE WYNIKI BADAŃ 

 
ANKIETA DLA NAUCZYCIELI 

 
Badanie zostało przeprowadzone on-line. Ankietę wypełniło 35 nauczycieli.  

 
1. Które zagadnienia w pracy wychowawczo-profilaktycznej naszej szkoły uważa Pani/Pan za najważniejsze 
w roku szkolnym 2020/2021? 
 
 
 2. Czy dostrzega Pani/Pan jakieś zagrożenia w zachowaniu naszych uczniów, na które powinniśmy zwrócić 
szczególną uwagę i które mogą wpływać na podejmowanie przez nich zachowań ryzykownych? 
 
 
3. Jeśli w pytaniu nr 2 zaznaczono odpowiedź "tak", proszę napisać, jakie są to zagrożenia. 
 
 
4. Czy dostrzega Pani/Pan jakieś zagrożenia w szkole lub w jej najbliższym otoczeniu? 
 
 
5. Jeśli w pytaniu nr 4 zaznaczono odpowiedź "tak", proszę napisać, jakie są to zagrożenia. 
 
6. Jakie cechy naszego środowiska szkolnego oraz otoczenia chronią uczniów przed podejmowaniem 
zachowań ryzykownych oraz sprzyjają ich prawidłowemu rozwojowi? 

 
 

7. Jakie cechy i zachowania naszych uczniów chronią przed podejmowaniem zachowań ryzykownych i 
sprzyjają ich prawidłowemu rozwojowi? 

 
 
8. Proszę podać mocne strony naszej szkoły w zakresie pracy wychowawczej i profilaktycznej. 

 
 

9. Co powinniśmy udoskonalić w zakresie pracy wychowawczej i profilaktycznej naszej szkoły? 
 
 
 

WYNIKI ANKIETY DLA NAUCZYCIELI 
 
 

1. Które zagadnienia w pracy wychowawczo-profilaktycznej naszej szkoły uważa Pani/Pan za najważniejsze 
w roku szkolnym 2020/2021? 
 
Na pytanie odpowiedziało 34 nauczycieli. 
 
Udzielone odpowiedzi pogrupowane na bloki tematyczne: 
 
1.  Troska o  bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły oraz zagadnienia związane z  zagrożeniami w 
sytuacji pandemii koronawirusa:  
 a) nowe zasady funkcjonowania w szkole, konieczność ich przestrzegania i reagowania na potencjalne 
zagrożenia, 
 b) troska o własne i cudze zdrowie (np. sposoby dbania o zdrowie, jak unikać przeziębienia, jak budować 
odporności organizmu, jak walczyć ze stresem, który negatywnie wpływa na odporność) 
c) W związku z możliwością pracy zdalnej:  organizacja pracy, motywacja uczniów, higiena pracy przy 
komputerze, 
d) problem izolacji społecznej w przypadku kwarantanny. 
 
2. Zdrowie psychiczne uczniów: 



 - Rozwijanie umiejętności społecznych i psychologicznych uczniów:   samokontroli, radzenia sobie ze 
stresem, rozpoznania i nazywania przezywanych emocji, asertywności 
- budowanie poczucia własnej wartości, 
-  samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznania i nazywania przezywanych emocji, asertywności 
-  przewlekły stres ucznia, depresja – rozpoznawanie, sposoby radzenia sobie, 
- umiejętność mówienia, komunikacji o problemach 
 
3. Profilaktyka uzależnień 
4. Bezpieczeństwo w internecie 
5. Integracja uczniów, zwrócenie uwagi na wyobcowanych uczniów 
6. Tolerancja, szacunek wobec innych 
7. Kultura osobista uczniów, szacunek wobec nauczycieli 
8. Przestrzeganie szkolnego systemu oceniania 
9. Kształtowanie systemu wartości ucznia, m.in. odpowiedzialności, uczciwości, ukazywanie wartości 
edukacji 
10. Wsparcie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. 
 
 
2. Czy dostrzega Pani/Pan jakieś zagrożenia w zachowaniu naszych uczniów, na które powinniśmy zwrócić 
szczególną uwagę i które mogą wpływać na podejmowanie przez nich zachowań ryzykownych? 
 
 

TAK NIE 
40 %  (14) 60%(21) 

 
 
 
3. Jeśli w pytaniu nr 2 zaznaczono odpowiedź "tak", proszę napisać, jakie są to zagrożenia. 
 
Udzielone odpowiedzi: 
-  doświadczanie przez niektórych uczniów problemów psychicznych,  szeroko rozumiana depresja i jej 
skutki, zmęczenie, apatia, przygnębienie, Szukanie drastycznych rozwiązań problemów - cięcie się (człowiek 
agresorem samego siebie), 
- uzależnienie od komputera, Internetu 
-  zwiększona skłonność do zachowań nieetycznych: kłamstwo, brutalność, fascynacja przemocą, 
przyzwolenie na łamanie prawa, poczucie bezkarności, nieuczciwe zachowania, brak rzetelnej nauki i 
ściąganie na sprawdzianach - nie postrzegają uczciwości i nauki jako wartości, 
 - brak dyscypliny wśród uczniów, a tym samym brak szacunku do pracy nauczycieli i samych nauczycieli - 
palenie papierosów na terenie szkoły,  
- ubiór uczniów - głównie uczennic 
- "wycieczki" do Żabki (ryzyko wypadku i/lub przeziębienia, bo uczniowie często wybiegają do Żabki bez 
ubrania 
- brak akceptacji 
- przemoc słowna,  
- picie alkoholu  
- kultura osobista 
 - niezdrowa rywalizacja 
 
 
 
4. Czy dostrzega Pani/Pan jakieś zagrożenia w szkole lub w jej najbliższym otoczeniu? 
 

TAK NIE 
32,4%  (11) 67,6%(23) 

 
 
5. Jeśli w pytaniu nr 4 zaznaczono odpowiedź "tak", proszę napisać, jakie są to zagrożenia. 
 
Udzielone odpowiedzi: 
- Aktualna sytuacja epidemiologiczna i zagrożenie koronawirusem, brak możliwości zachowania dystansu w 
szkole, brak nakazu zakrywania nosa i ust przez uczniów na lekcjach, zagrożenia dla zdrowia starszych 
nauczycieli, związane z istniejącą pandemią koronawirusa, 
-  Izolacja - zdalne nauczanie nie pozwala na bezpośrednią obserwację, rozmowy i wnioski, ale sądzę, że 
należy na te problemy uwrażliwić się, 



- Wąska klatka schodowa w nowej szkole (problem w razie ewakuacji oraz ścisk, jaki panuje tam podczas 
przemieszczania się uczniów na przerwach), 
-Zbyt niski poziom tolerancji, co prowadzi do agresji werbalnej i może stwarzać potencjalne zagrożenie, 
-Uzależnienia od korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych,  
- palenie papierosów, 
-zachowanie wskazujące na stany depresyjne uczniów, 
- wysoki poziom agresji w życiu społecznym i przyzwolenie na agresję psychiczną i fizyczną, 
 - ruchliwa szosa przed szkołą, 
- Nieegzekwowanie zapisów regulaminów szkolnych i przedmiotowych systemów oceniania (zachowania), 
zarówno przez uczniów jak i nauczycieli 
 
6. Jakie cechy naszego środowiska szkolnego oraz otoczenia chronią uczniów przed podejmowaniem 
zachowań ryzykownych oraz sprzyjają ich prawidłowemu rozwojowi? 
 
Udzielone odpowiedzi: 
- wysoki poziom nauczania, duża grupa młodzieży skupiona jest na nauce i ma jasny cel - studia, stąd wiele 
czasu poświęcają na zdobywanie wiedzy,  liczne sukcesy w nauce  
- większość ma poczucie więzi z rówieśnikami, 
- dobry przykład innych uczniów, 
-przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole, poczucie bezpieczeństwa, 
-  atmosfera szkoły sprzyjająca nauce 
- rzetelne podejście do ucznia, systematyczna praca wychowawcza podejmowana przez wychowawców i 
pedagoga, odpowiedzialność nauczycieli, ich wiedza, reagowanie i chęć pomocy,  uwaga nauczycieli i 
stosowne reagowanie na niewłaściwe zachowania, 
-brak tolerancji dla zachowań ryzykownych,  
-współpraca nauczycieli z wychowawcą i rodzicami, rodzice są zainteresowani rozwojem uczniów;  
- akcje i projekty promujące właściwe postawy i zachowania 
- dyscyplina, respektowanie zasad,przestrzeganie zasad i procedur szkolnych,przestrzeganie przez 
nauczycieli dyscypliny i właściwych zachowań uczniów w czasie lekcji i przerw, wycieczek oraz 
uświadamianie uczniom konsekwencji ich ryzykownych zachowań 
- prowadzenie profilaktyki dotyczącej wskazywania młodym ludziom występowania zagrożeń i ich skutków 
- zajęcia integracyjne, 
-uroczystości szkolne i klasowe, 
- promowanie przedsiębiorczości, talentów i pozytywnych wzorców, 
- Przypominanie uczniom o zdrowym trybie życia ,  o bezpieczeństwie w Internecie, 
- Integracja środowiska klasowego i szkolnego, przyjazny klimat panujący w klasie oparty na wzajemnym 
poszanowaniu i zaufaniu do wychowawcy, innych nauczycieli oraz pedagoga szkolnego. Otwartość i chęć 
udzielania pomocy uczniom w przypadku problemów, z jakimi uczeń zwraca się do nauczyciela. 
Zaangażowanie i czas poświęcony przez nauczyciela na rozmowę , dyskusję z uczniami, co sprzyja 
właściwym postawom .  
- nacisk na kulturę osobistą, tolerancję,wysoki poziom kultury uczniów. 
- integracja z zespołem klasowym i międzyoddziałowym, działalność wychowawczo-pedagogiczna w 
kierunku budowania bezpieczeństwa i przeciwdziałania uzależnieniom i formom dyskryminacji, 
-bogata oferta programów profilaktycznych, przejrzyste procedury, dostęp do specjalistów. W szkole mówi 
się dużo na temat zachowań ryzykownych. Młodzież bierze udział w różnych szkoleniach i są oni 
uświadamiani, a jaką podejmą decyzję, to już od nich zależy.  
- dobre kontakty z młodzieżą, rozmowy indywidualne, 
-poczucie odpowiedzialności i działania podejmowane przez wychowawców, pedagoga, nauczycieli w trosce 
o bezpieczeństwo uczniów, 
-kontakt z wychowawcą, rozmowy z wychowawcami i nauczycielami, obecność pedagoga szkolnego, 
-przyjazna atmosfera, możliwość udania się z problemem do pedagoga szkolnego czy wychowawcy, 
-poczucie zrozumienia, rozmowy analizy postępowania i tworzenie przyjaznej atmosfery, 
- kształtowanie postaw patriotycznych i prospołecznych, angażowanie uczniów w działalność społeczną, 
wolontariat 
- nie ma przemocy wśród uczniów, 
- współpraca szkoły z instytucjami, 
- spokojne środowisko lokalne. 
 

 
7. Jakie cechy i zachowania naszych uczniów chronią przed podejmowaniem zachowań ryzykownych i 
sprzyjają ich prawidłowemu rozwojowi? 
 
Udzielone odpowiedzi: 



- nasi uczniowie w większości mają sprecyzowane cele życiowe związane ze studiowaniem w przyszłości na 
wymarzonych kierunkach,skupienie na celu (nauce) i silna motywacja z tym związana. ambicja i rozwój 
osobisty, 
- duży poziom intelektualny, 
- zdyscyplinowanie, właściwy stosunek do obowiązków szkolnych. 
- odpowiedzialność, dojrzałość, zdrowy rozsądek, troska o siebie i innych,  
- dojrzałość emocjonalna, umiejętność podejmowania właściwych, odpowiedzialnych decyzji, 
- stabilność emocjonalna, akceptacja świata zewnętrznego, optymizm, solidarność,  
- kultura osobista, 
- tolerancja, akceptacja, tolerancja różnych osobowości, swoboda wyrażania siebie poprzez np. ubiór, 
tolerancja środowiska uczniowskiego wobec odmienności; otwartość uczniów; życzliwość uczniów wobec 
drugiego człowieka; 
 - empatia,  
- dbałość o otoczenie,  
- komunikatywność 
- poczucie własnej wartości 
- zajęcia dodatkowe, zainteresowania, 
- wpływ rodzimy,wartości uczniów wyniesione z domów, prawidłowe wzory w domu rodzinnym i środowisku 
szkolnym, 
-  wzajemny dobry przykład, wzajemne wsparcie, przynależność do konstruktywnej grupy rówieśniczej, 
- reagowanie na niepokojące sygnały,  
- duży poziom świadomości zagrożeń, następstw podejmowania zachowań ryzykownych  (związane z 
edukacją młodzieży), umiejętność przewidywania skutków, liczenie się z konsekwencjami. 
- poczucie więzi i zrozumienia z otoczeniem, 
- aktywny udział w życiu szkoły i klasy, prospołeczne postawy wielu uczniów, 
- wielu uczniów naszej szkoły wykazuje zainteresowania pozanaukowe, co chroni ich i sprzyja rozwojowi. 
Podejmowane przez uczniów działania wolontariackie, pomoc koleżeńska i różne inicjatywy kulturalne 
również są dla nich korzystne w tej kwestii, 
- wiedza na temat tego, gdzie szukać pomocy,mają zaufanie do wychowawców, pedagoga 
 
 
8. Proszę podać mocne strony naszej szkoły w zakresie pracy wychowawczej i profilaktycznej. 
 
- Program profilaktyczno - wychowawczy wdrażany przez wychowawców, pedagoga, nauczycieli i 
pracowników szkoły 
-Ankietowanie i wyciąganie wniosków, praca wychowawcza ciała pedagogicznego, spotkania ze 
specjalistami, wyjścia klasowe 
- Troska o bezpieczeństwo i kształtowanie pozytywnych postaw uczniów  promujących odpowiedzialność za 
siebie oraz innych uczniów, uczenie stosowania asertywności w sytuacjach kryzysowych.  Szkoła jest 
miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla uczniów, 
- Szybka diagnostyka i dostrzeganie nawet najmniejszych problemów,  
- Zbudowanie atmosfery zaufania- uczniowie dzielą się z nauczycielami swoimi problemami 
- Nauczyciele uczą swoich wychowanków kulturalnego zachowania względem siebie i wszystkich 
pracowników szkoły. 
- Profilaktyka -  realizowane działania profilaktyczne dotyczące np. nałogów, 
- Możliwości działania uczniów w różnych kierunkach zainteresowań szkolnych i poza szkołą. Młodzież 
udziela się w wolontariacie i innych akcjach.  
- Praca dyrektora - reagowanie na uwagi nauczycieli, wychowawców, rzeczowe podchodzenie do problemów,  
- Praca wychowawców - poświęcających bardzo dużo czasu na rozmowy z uczniami, rodzicami, pełniący 
funkcję nie tylko nauczycieli poszczególnych przedmiotów, ale i psychologów, pedagogów, doradców, 
- Praca pedagoga - życzliwy, otwarty, budzący zaufanie, będący dużym wsparciem nie tylko dla uczniów, ale 
również wychowawców, umiejący prowadzić tzw. trudne rozmowy z uczniem i rodzicem oraz nauczycielem, 
- Praca nauczycieli - nauczyciele, którym się "chce" reagować, być konsekwentnym, organizować akcje i 
projekty, 
-Indywidualne i grupowe rozmowy z wychowawcami, szybkie rozwiązywanie sytuacji problemowych, 
współpraca uczniów z pedagogiem, 
- Współpraca w obrębie zespołów przedmiotowych, z pedagogiem, z instytucjami środowiska lokalnego z 
Samorządem Uczniowskim. 
-  Spotkania dla uczniów i rodziców że specjalistami, coroczne spotkania uczniów z policją.  
- Starania i troska o przekazywanie, wpajanie uczniom zachowań prozdrowotnych, 
-Uczniowie są wspierani przez nauczycieli i dyrekcję. 
-Uczniowie są motywowani do działania i wykorzystują swoje możliwości.  
 
9. Co powinniśmy udoskonalić w zakresie pracy wychowawczej i profilaktycznej naszej szkoły? 
 



- W tej chwili zaplanować jakieś formy zdalnej pracy oraz kontynuować już stosowane. 
- Utrzymać dotychczasowy poziom działania profilaktyki ale z możliwością modyfikowania praktycznego na 
ewentualne zdarzenia negatywne. Włączyć np. rodziców w działanie wychowawcze klasy. Ciągle należy 
przypominać o zdrowym trybie życia , bezpieczeństwie w Internecie , pokonywaniu stresu . 
-Wspólnie wymagać tego samego i postępować konsekwentnie. Jednakowe egzekwowanie przez 
wszystkich nauczycieli obowiązujących zasad w szkole 
-Więcej spotkań młodzieży ze specjalistami w różnych dziedzinach, 
- Więcej działań prozdrowotnych dotyczących aktualnej sytuacji dotyczącej zapobiegania zakażeniu się 
koronawirusem, 
-Akcentować i wymagać od uczniów kultury osobistej, 
-Zwracanie uwagi na integrację klasy, pomoc uczniom mającym problemy w nawiązaniu relacji z 
rówieśnikami, 
- Uczniowie mogliby otrzymać więcej informacji jak dbać o własną kondycję psychiczną i radzić sobie z 
problemami., 
- Należy pracować nad świadomością prawną uczniów poprzez spotkania z przedstawicielami sądu, 
prokuratury i policji.  
-Jeszcze bardziej motywować i zachęcać do samodzielnego działania., 
-Szerszy wybór materiałów / filmów z dziedziny profilaktyki na DVD,  wzbogacenie księgozbioru i remont 
biblioteki szkolnej, 
- Zwiększenie czujności nauczycieli na problematykę dotyczącą samoakceptacji, tożsamości płciowej, 
problemów wieku dorastania; lekcje dotyczące tolerancji, 
- Uniemożliwiać uczniom opuszczanie terenu szkoły w czasie zajęć (na przerwach). 
- Potrzeba pomocy psychologa (zwiększająca się liczba problemów u młodzieży). 
 
 
10. Jakie tematy godzin wychowawczych proponuje Pani/Pan ująć w Szkolnym Programie Wychowawczo-
Profilaktycznym w roku szkolnym 2020/2021? Proszę podać swoje propozycje. 
 
Jak sobie poradzić ze stresem w sytuacji pandemii?  
Związane z tym, co napisałam w odpowiedzi na pierwsze pytanie. 
zmieniający się rynek pracy, nauka zdalna - dyscyplina pracy samodzielnej 
Temat związany z radzeniem sobie z depresją, wykluczeniem, bezradnością, pesymizmem. Umiejętność 
nawiązywania i podtrzymywania kontaktów w grupie. 
Tematy: "Tolerancja na co dzień", "Narkotyki , używki (realia), "Anoreksja, bulimia - przyczyny możliwości 
pomocy"  
Tematyka dotycząca wszystkich 4 kwestii opisanych w punkcie 1. 
To, co w pkt. 1., czyli: 1. Zagrożenia związane z panującą epidemią koronawirusa. a) nowe zasady 
funkcjonowania w szkole, konieczność ich przestrzegania i reagowania na potencjalne zagrożenia. b) troska 
o własne i cudze zdrowie (np. sposoby dbania o zdrowie, jak unikać przeziębienia, jak budować odporności 
organizmu, jak walczyć ze stresem, który negatywnie wpływa na odporność) 2. W związku z możliwością 
pracy zdalnej a) organizacja pracy b) motywacja uczniów c) higiena pracy przy komputerze. 3. Problem 
izolacji społecznej w przypadku kwarantanny. 
Tak , jak w punkcie 9 ,oraz w czasie pandemii zwracanie uczniom uwagi na bezpieczeństwo 
Tolerancja. Odpowiedzialność za życie i zdrowie drugiego człowieka w czasie pandemii.  
wychowanie patriotyczne w kontekście ważnych wydarzeń z historii Polski np. 40-rocznica wprowadzenia 
stanu wojennego. 
Źródła zagrożeń dla zdrowia i życia współczesnego człowieka. 
Nie mam wychowawstwa 
nauka jako wartość, uczciwość, samodzielność - kształtowanie sylwetki ucznia i absolwenta spotkania z 
absolwentami szkoły - różne możliwości, ukierunkowanie pracy zdrowy tryb życia uczymy się gotować- może 
być połączone z mikołajkami, wigilią lub innymi spotkaniami klasowymi 
bezpieczeństwo w sieci, bezpieczne korzystanie z platform edukacyjnych, środki psychoaktywne, 
wychowywanie do wartości, tolerancja, otwartość na drugiego człowieka 
Jak być dobrym dla siebie ?. Jak znalezć w życiu cel i pasję ? Pozytywne myślenie. Jak skutecznie 
zaplanować wypoczynek ? Jak zadbać o swoje granice w czasie kwarantanny ? Co Ci najbardziej pomaga 
gdy jest Ci ciężko ? 
Zasady postępowania w miejscach publicznych typu szkoła w dobie pandemii.  
Rozwijanie zainteresowań. Zapoznanie z kierunkami studiów na polskich uczelniach.  
Tematyka dotycząca tolerancji, akceptacji siebie i innych 
Zwiększenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia. Profilaktyki chorób zakaźnych. Wiedzy - w tym historii 
szczepień. 1. Znaczenie zdrowego stylu życia. 2. Stop nałogom 3. Rys historyczny na temat chorób 
zakaźnych - największe epidemie. 4. Jak zmieniały nas pandemie? 5. Jak postępować w obliczu zagrożenia 
zarażenia się wirusem ?  
świadomość prawna uczniów, akceptacja samego siebie oraz rówieśników, radzenie sobie w sytuacji 
odosobnienia  



1. Nie jestem sam. 2. Inność to nic strasznego. 
Jak dbać o dobre relacje w klasie – szacunek i tolerancja każdego dnia 
Problematyka zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia. Zagrożenia współczesnego świata 
Umieć dążyć do osiągnięcia celów życiowych i poszukiwać wartości wg których określą własne miejsce w 
świecie. 
Ważne moim zdaniem zagadnienia to: prawa człowieka, tolerancja,poszanowanie inności, pokojowe 
rozwiązywanie konfliktów i idea współdziałania. Również kwestia zdrowia psychicznego dzieci i dorosłych 
oraz wciąż obecna stygmatyzacja chorób psychicznych warte są poruszenia.  
Orientacja zawodowa; tematy związane ze zdrowym stylem życia; ekologia; handel ludźmi; metody walki ze 
stresem na egzaminie maturalnym; 
Rozpoznawanie emocji i radzenie sobie z nimi. Jestem inny - to nie musi być źródłem konfliktu. Jak radzić 
sobie z agresją w życiu społecznym?  
Nie mam pomysłu. 
O szacunku i pomocy osobom starszym. Jak się zachować podczas  styczności z osobą niepełnosprawną.  
Stres - jak uwalniać się od negatywnych i dekonstruktywnych myśli, Jak rozpoznawać depresję u młodzieży. 
Uczeń a Internet.  
- Prezentacja form spędzania czasu wolnego. - Planowanie własnego rozwoju. - Moje plany życiowe - nauka, 
rodzina, praca. Wyznaczanie długoterminowych celów. - Jak się uczyć efektywnie. - Umiejętność 
gospodarowania czasem pracy i wolnym od zajęć. - Komunikacja werbalna i niewerbalna - umiejętność 
odczytywania sygnałów z otoczenia. - Rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych. - Lekcja z cyklu 
"Polecam..." - ostatnio przeczytaną książkę, obejrzany film, program, koncert 
 
  

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA UCZNIA ORAZ ILOŚCIOWE WYNIKI BADAŃ 
 

ANKIETA DLA UCZNIA  
 

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety.                                                                ……………….. 
                                                                                                                                                       data 

   
 

1. Czy znasz zasady zachowania się w szkole ?                                                                    TAK       NIE 
 
2. Czy przestrzegasz zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole ?                              TAK       NIE 
 
3. Czy inni uczniowie respektują przyjęte w szkole normy zachowania?                             TAK      NIE 
 
 
4. Czy w naszej szkole czujesz się bezpiecznie?         TAK              NIE 
 
 
5.Czy w naszym środowisku szkolnym istnieją zagrożenia zmniejszające Twoje poczucie bezpieczeństwa? 
 
   TAK               NIE 
 
Jeśli TAK, napisz, jakie……………………….……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
6. Czy : 
a) palisz papierosy?                                       TAK         NIE 
b) pijesz alkohol?                                          TAK         NIE 

c) zażywasz narkotyki/dopalacze?                TAK         NIE 

d) jesteś uzależniony od Internetu?               TAK         NIE 
 
7. Czy zdarzyło się, że w szkole: 
a) piłeś alkohol?                                           TAK          NIE 
b) zażywałeś narkotyki/dopalacze?              TAK          NIE 
c) paliłeś papierosy?                                     TAK          NIE 
 
8. Które działania szkoły sprzyjają respektowaniu przez uczniów norm społecznych ? 
a) lekcje wychowawcze 
b) rozmowy indywidualne z wychowawcą/ pedagogiem 
c) dyżury nauczycieli na przerwach 
d) spotkania z policją 



e) warsztaty profilaktyczne 
f) uroczystości szkolne 
g) współpraca z rodzicami 
h) inne – jakie?………………………………………………………… 
 
9. Wymień 3 mocne strony naszej szkoły. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
10. Na jakie problemy uczniów naszej szkoły powinno się zwrócić szczególną uwagę? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

WYNIKI ANKIETY DLA UCZNIA 
 

Badanie zostało przeprowadzone w dniu 9 września 2020r . Ankietę wypełniło  234 uczniów klas II 
liceum. 
   

 
1. Czy znasz zasady zachowania się w szkole ? 
 

TAK 98,7% (231) 

NIE 1,3% (3) 

 
                                                       
 
2. Czy przestrzegasz zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole ? 
 
 

TAK 95,7% (224) 

NIE 4,3% (10) 

 
                     
 
3. Czy inni uczniowie respektują przyjęte w szkole normy zachowania?                              
 
 

TAK 82,5% (193) 

NIE 17,5% (41) 

 
 
 
4. Czy w naszej szkole czujesz się bezpiecznie? 
 
 

TAK 91% (213) 

NIE 9% (21) 

 
 
 
5.Czy w naszym środowisku szkolnym istnieją zagrożenia zmniejszające Twoje poczucie bezpieczeństwa? 
 
   

TAK 6% (14) 

NIE 94%(220) 

  
 



Jeśli TAK, napisz, jakie 
 
6. Czy : 
a) palisz papierosy?     
   

TAK 4,3% (10) 

NIE 95,7% (224) 

                                  
b) pijesz alkohol?        
 
   

TAK 17,5% (41) 

NIE 82,5% (193) 

                                  

c) zażywasz narkotyki/dopalacze? 

 

TAK 1,3% (3) 

NIE 98,7% (231) 

 

d) jesteś uzależniony od Internetu? 
    

TAK 20% (47) 

NIE 80% (187) 

       
 
7. Czy zdarzyło się, że w szkole: 
 
a) piłeś alkohol?     
      

TAK 2,5% (6) 

NIE 97,5% (228) 

                                   
b) zażywałeś narkotyki/dopalacze?    
 

TAK 0% (0) 

NIE 100% (234) 

 
           
c) paliłeś papierosy? 
 

TAK 2,5% (6) 

NIE 97,5% (228) 

 
                          
 
8. Które działania szkoły sprzyjają respektowaniu przez uczniów norm społecznych ? 
a) lekcje wychowawcze – 46% (108) 
b) rozmowy indywidualne z wychowawcą/ pedagogiem – 29% (68) 
c) dyżury nauczycieli na przerwach – 31,6 % (74) 
d) spotkania z policją – 14% (33) 
e) warsztaty profilaktyczne – 31,2% (73) 
f) uroczystości szkolne – 26,5% (62) 
g) współpraca z rodzicami – 18% (42) 
h) inne – jakie?………………………………………………………… 
 
 



 
9. Wymień 3 mocne strony naszej szkoły. 
Najczęściej podane przez uczniów odpowiedzi: 
 
1. kadra pedagogiczna  (nauczyciele – profesjonalni, wymagający,pomocni,sympatyczni) – 43,5% (102) 
2. wysoki poziom nauczania – 33% (78) 
3. przyjazna atmosfera – 15% (35) 
4. dbanie o bezpieczeństwo – 9,9%(23) 
5. obiady oraz panie kucharki – 9% (21) 
6. lokalizacja (dobry dojazd) – 6% (14) 
7. nowe boisko – 4%(13) 
 
Inne odpowiedzi:  
 dobra opinia, renoma szkoły, możliwość rozwijania pasji, zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań, przyjaźni 
uczniowie (fajni ludzie), kultura, zorganizowanie, pomoc w razie problemów, opieka psychologa, wycieczki 
szkolne 
Uczniowie zwracali uwagę również na infrastrukturę i wyposażenie szkoły: dobre wyposażenie sal lekcyjnych, 
biblioteki,  sklepik szkolny, miejsce do wypoczynku  tzw. „akwarium”, automaty z kawą i  dystrybutor wody, 
blisko „żabki”, czysto 
 
10. Na jakie problemy uczniów naszej szkoły powinno się zwrócić szczególną uwagę? 
 
Najczęściej podane przez uczniów odpowiedzi: 
 
1. problemy psychiczne uczniów- depresja, stres, problemy z samoakceptacją, wstydliwość, 
aspołeczność, osoby trzymające się na dystans – przygnębione, samotność, problemy z 
zaklimatyzowaniem się– 16% (38) 
2. uzależnienia -  12%(28) 
3. przeciążenie nauką, zmęczenie, brak czasu wolnego – 15 (6,5%) 
 
Inne powtarzające się odpowiedzi:  
-   relacje z rówieśnikami;  brak integracji między klasami,  
-   presja nauczycieli, zbyt duży nacisk na przedmioty nierozszerzone,  
-  wychodzenie poza szkołę, 
-  problemy z rodziną. 
 
 
 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA RODZICA ORAZ ILOŚCIOWE WYNIKI BADAŃ 
 
 

                                          ANKIETA DLA RODZICA       

Zapraszamy Państwa do udziału w tworzeniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Prosimy                           

o wypełnienie anonimowej ankiety, której wyniki pomogą zaplanować działania szkoły.  

Proszę o zakreślenie kółkiem właściwej odpowiedzi lub uzupełnienie odpowiedzi do pytań otwartych.      

 

  

1. Czy Państwa dziecko chętnie uczęszcza do szkoły ?         a) TAK     b) NIE       

 

Jeśli nie, proszę podać, dlaczego:…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

2. Czy Państwa dziecko czuje się w szkole bezpiecznie?      a) TAK     b) NIE   

 

Jeśli nie, proszę podać, dlaczego:………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3.Czy dostrzega Pani/Pan jakieś zagrożenia w środowisku naszej szkoły, na które powinniśmy 

zwrócić szczególną uwagę?                                                   a) TAK        b) NIE                                   

                                                                                                                                                                 

Jeśli tak, proszę napisać, jakie są to zagrożenia............................................................................................… 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 



 

4. Proszę zakreślić te czynniki, które chronią Państwa dziecko przed podejmowaniem zachowań 

ryzykownych (np. sięganiem po używki). 

 

a) dobre relacje z członkami rodziny 

b) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych 

c) integracja dziecka z zespołem klasowym 

d) poczucie bezpieczeństwa w szkole 

e) dobre relacje dziecka z nauczycielami 

f) posiadanie przez dziecko zainteresowań i ich rozwijanie 

g) udział dziecka w zajęciach pozaszkolnych (wolontariat, zajęcia sportowe organizacje młodzieżowe, grupy 

kościelne itp.) 

h) wszystkie z wyżej wymienionych        

 

5.  Jaka forma działań profilaktycznych dotycząca uzależnień lub przemocy przemawia Państwa 

zdaniem do młodzieży najbardziej?  

a) spotkania z policjantami 

b) warsztaty i zajęcia z pedagogiem/ psychologiem, terapeutą uzależnień 

c) pogadanki z wychowawcą 

d) filmy, akcentujące skutki nałogu  

e) spektakle teatralne  

f)  gazetki informacyjne na korytarzu szkolnym/informacje na stronie internetowej 

g) zachęcanie uczniów do działalności społecznej (np. praca w Samorządzie, wolontariat) 

h) zachęcanie uczniów do uprawiania sportu 

i) rozwijanie zainteresowań uczniów (np. koła zainteresowań) 

 

6. Na jakie problemy dzieci i młodzieży szkoła powinna zwrócić szczególną uwagę? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

                               Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 

 

 

 

WYNIKI ANKIETY DLA RODZICA 

 

                                          ANKIETA DLA RODZICA       

Zapraszamy Państwa do udziału w tworzeniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Prosimy                           

o wypełnienie anonimowej ankiety, której wyniki pomogą zaplanować działania szkoły.  

Proszę o zakreślenie kółkiem właściwej odpowiedzi lub uzupełnienie odpowiedzi do pytań otwartych.      

 

  

1. Czy Państwa dziecko chętnie uczęszcza do szkoły ? 

  

TAK 95%(187) 

NIE 4,5% (9) 

BRAK 
ODPOWIEDZI 

0,5%(1) 

 

Jeśli nie, proszę podać, dlaczego: 

  dużo stresu, presja, ton zwracania się do  dużo nauki, mała ilość odpoczynku, zbyt obszerne prace 

domowe, zły kontakt z rówieśnikami, nie lubi rano wstawać, taki wiek. 

 

 

2. Czy Państwa dziecko czuje się w szkole bezpiecznie? 

 



TAK 98,5%(194) 

NIE 1,5% (3) 

 

Jeśli nie, proszę podać, dlaczego 

 uzasadnienie podała jedna osoba: „nie wszystkie dzieci chodzą w maskach” 

 

3.Czy dostrzega Pani/Pan jakieś zagrożenia w środowisku naszej szkoły, na które powinniśmy 

zwrócić szczególną uwagę?                                                  

 

TAK 5,6% (11) 

NIE 92,9% (183) 

BRAK 
ODPOWIEDZI 

1,5%(3) 

 

 Jeśli tak, proszę napisać, jakie są to zagrożenia: 

Udzielone odpowiedzi: dystans społeczny w czasie pandemii, używki 

 

4. Proszę zakreślić te czynniki, które chronią Państwa dziecko przed podejmowaniem zachowań 

ryzykownych (np. sięganiem po używki). 

 

a) dobre relacje z członkami rodziny -  73% (144) 

b) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych – 35% (69) 

c) integracja dziecka z zespołem klasowym – 36% (71) 

d) poczucie bezpieczeństwa w szkole -  39% (77) 

e) dobre relacje dziecka z nauczycielami – 30%(60) 

f) posiadanie przez dziecko zainteresowań i ich rozwijanie -  42,6%(84) 

g) udział dziecka w zajęciach pozaszkolnych (wolontariat, zajęcia sportowe organizacje młodzieżowe, grupy 

kościelne itp.) 16,2% (32) 

h) wszystkie z wyżej wymienionych 27% (53)        

 

5.  Jaka forma działań profilaktycznych dotycząca uzależnień lub przemocy przemawia Państwa 

zdaniem do młodzieży najbardziej?  

a) spotkania z policjantami  - 26,4% (52) 

b) warsztaty i zajęcia z pedagogiem/ psychologiem, terapeutą uzależnień – 56,3%(111) 

c) pogadanki z wychowawcą – 49% (96) 

d) filmy, akcentujące skutki nałogu – 49% (96) 

e) spektakle teatralne – 22% (43)  

f)  gazetki informacyjne na korytarzu szkolnym/informacje na stronie internetowej – 9,6% (19) 

g) zachęcanie uczniów do działalności społecznej (np. praca w Samorządzie, wolontariat) 

h) zachęcanie uczniów do uprawiania sportu – 35% (70) 

i) rozwijanie zainteresowań uczniów (np. koła zainteresowań) -  53%,3 (105) 

 

6. Na jakie problemy dzieci i młodzieży szkoła powinna zwrócić szczególną uwagę? 

 

Najczęściej udzielane odpowiedzi:  

1. Problemy psychiczne, emocjonalne dzieci, depresja, stres, akceptacja siebie 

2. Profilaktyka uzależnień (nikotyna, narkotyki, dopalacze) 

3. Przeciążenie uczniów dużą ilością nauki, prac domowych, brak wolnego czasu 

4. Integracja uczniów, relacje z rówieśnikami- wykluczenie wsród rówieśników, samotność 

5. Tolerancja, szacunek wobec innych 

6. Przemoc fizyczna i psychiczna 

7. Cyberbezpieczeństwo – problem z nadużywaniem mediów 

8. Rozwijanie pasji, zainteresowań 

9. Bezpieczeństwo 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


