
DIAGNOZA 
 CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH ORAZ CZYNNIKÓW RYZYKA

POTRZEB I PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCH W ŚRODOWISKU SZKOŁY
PRZEPROWADZONA  W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

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.

W roku szkolnym 2021/2022 diagnozie poddano czynniki chroniące i czynniki ryzyka dla szkoły w
związku z sytuacją pandemii Covid 19 – działania profilaktyczne

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

b) badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021
c) analizy dokumentacji szkolnej, w tym dzienników lekcyjnych, wniosków z ewaluacji działań wychowawczo-
profilaktycznych  w roku szkolnym 2020/2021.

W badaniach diagnozujących uczestniczyli rodzice, uczniowie oraz nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego 
im. F. Chopina  w Sochaczewie.

 Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety online. Ankietę wypełniło:
-  512  uczniów,    
 - 234  rodziców,
-  35 nauczycieli.   

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
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Na podstawie przeprowadzonych badań wśród uczniów, rodziców i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego
im.  F.  Chopina  w  Sochaczewie,  wyodrębniono  następujące  czynniki  chroniące  i  czynniki  ryzyka  dla
szkoły w związku z sytuacją pandemii Covid 19.

1. Indywidualne cechy i zachowania uczniów:

CZYNNIKI CHRONIĄCE CZYNNIKI RYZYKA

1. Aktywność fizyczna, posiadanie przez uczniów 
zainteresowań i pasji.
Zdecydowana większość uczniów naszej szkoły próbuje 
radzić sobie ze złym samopoczuciem w sposób 
akceptowalny społecznie i sprzyjający ich rozwojowi.
Wśród podanych odpowiedzi najczęściej uczniowie 
wskazywali na odpoczynek, sport, rozwijanie swoich pasji 
i zainteresowań.
Intensywnie sport uprawia 26% ankietowanych uczniów, 
zaś 56,5% uczniów przyznało, iż czasami ćwiczy i 
uprawia sport.

2. Umiejętność poszukiwania wsparcia
W sytuacjach trudnych np. w związku ze złym 
samopoczuciem psychicznym, uczniowie radzą sobie 
rozmawiając z innymi, głównie z rówieśnikami i członkami
rodziny.

3.  Posiadanie przez uczniów licznych zainteresowań i
ich rozwijanie
Wielu uczniów naszej szkoły wykazuje zainteresowania 
naukowe oraz  pozanaukowe, co chroni ich i sprzyja 
rozwojowi.

1. Kondycja psychiczna uczniów
Badanie wykazało, że sytuacja pandemii ma w przypadku 
większości uczniów negatywny wpływ na ich 
samopoczucie psychiczne. Do pogorszenia kondycji 
psychicznej przyznało się aż 275 uczniów, co stanowi 
prawie 54% ankietowanych, przy czym 86 ( niemal17%) 
wskazało, że samopoczucie pogorszyło się znacznie.
Obserwację taką mają również rodzice oraz nauczyciele.
Niektórzy rodzice wskazują na  duży stres, lęk dziecka a 
nawet stany depresyjne uczniów po okresie nauki zdalnej.
19,5 % uczniów przyznało, że o złym samopoczuciu 
psychicznym z nikim nie rozmawia.

2. Spadek ogólnej kondycji fizycznej uczniów.
Ponad połowa uczniów przyznała, że w  pandemia ma 
wpływ na ich samopoczucie fizyczne, przy czym w 
przypadku 189 uczniów (37%) samopoczucie trochę się 
pogorszyło, a w przypadku 86 (18%) pogorszyło się 
znacznie. Negatywne zmiany w tym zakresie potwierdzają 
również ankietowani rodzice oraz nauczyciele.
Do braku aktywności fizycznej  lub niechęci do sportu 
przyznało się 89 uczniów, co stanowi 17% ankietowanych.
Uczniowie w większości zaobserwowali u siebie zmianę 
wagi : 28% uczniów przyznało, że trochę przytyło, 
natomiast znacznie przytyło 6% uczniów. Niewielki spadek 
wagi zauważyło u siebie 22% uczniów, natomiast znacznie
schudło 7% ankietowanych.
Żadnych zmian nie zauważyło tylko 37% badanych.
Rodzice w większości przyznali, że w tym czasie nawyki 
żywieniowe dzieci nie zmieniły się, ale jednocześnie aż 
25% rodziców wskazało na negatywny wpływ pandemii na 
odżywianie się ich dziecka.
Jednocześnie brak aktywności fizycznej dziecka to duży 
problem zdaniem 38,5% rodziców.

W sferze fizycznej nauczyciele zauważają u uczniów 
szczególnie: zmęczenie, ospałość, spadek aktywności 
fizycznej ,większą zachorowalność uczniów, częściej 
wzrost wagi ciała (5% ankietowanych nauczycieli), aniżeli 
spadek wagi (1,3%)/. 3,5% nauczycieli wskazało na bóle 
głowy i brzucha.
Zaledwie 1,3% badanych nauczycieli nie zauważyło 
żadnych  problemów zdrowotnych uczniów.

3. Negatywny wpływ pandemii na zdolność uczenia się
uczniów i realizację obowiązków szkolnych.
Potwierdzają to zarówno uczniowie, rodzice oraz 
nauczyciele. Jedną z największych uciążliwości 
związanych z pandemią było dla uczniów (41%) 
uczestniczenie w zdalnych lekcjach.
Nauczyciele zauważyli w tym zakresie wiele problemów 
uczniów, szczególnie: brak aktywności uczniów na 
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zajęciach, spadek wiedzy i osiąganie niższych wyników w 
nauce, problemy uczniów związane z koncentracją uwagi, 
spadek motywacji oraz problemy ucznia w organizacji 
własnej pracy.
Podczas nauki zdalnej problemem była również frekwencja
niektórych uczniów oraz ogólny kontakt z uczniem 
spowodowany problemami technicznymi.
Ponad połowa rodziców (52%) również uważa, że 
pandemia negatywnie wpłynęła na naukę dziecka.
Rodzice zwracają również uwagę na przemęczenie 
dziecka i trudności związane z realizacją wszystkich 
stawianych im wymagań związanych z nauką, zwłaszcza 
przedmiotów nierozszerzonych. Zdaniem niektórych 
rodziców dzieciom trudno jest nadrobić braki w wiedzy, 
wskazują na  zbyt szybkie realizowanie podstawy 
programowej.

4. Negatywny wpływ pandemii na relacje rówieśnicze
Większość uczniów 360 (70%) wskazała w ankiecie, że 
obecna sytuacja epidemiologiczna nie miała negatywnego 
wpływu na ich relacje z kolegami/koleżankami.
Jednocześnie  część uczniów, rodziców i nauczycieli  
wskazała na pogorszenie się relacji. - 152 uczniów (30%), 
ponad 100 rodziców (43%), 14 nauczycieli (40%)

5. Nadużywanie komputera, Internetu. -  sytuacja 
pandemii nasiliła jeszcze ten problem. Uczniowie poza e-
lekcjami spędzają przed ekranami bardzo dużo czasu. 
Większość (blisko 40 %) podała, że od 2 do 4 godzin, w 
dalszej kolejności (24%) od 4 do 6 godzin, 7% od 6 do 8 
godzin, zaś powyżej 8  godzin 6,5% uczniów.
Rodzice wskazywali najczęściej nadmierne korzystanie 
dziecka z Internetu jako problem związany z 
funkcjonowaniem dziecka w okresie pandemii.

6. Zażywanie substancji uzależniających przez 
niektórych uczniów jako sposób na radzenie sobie ze 
złym samopoczuciem.
6,8% uczniów przyznało się do sięgania po używki jako 
sposób na radzenia sobie z trudną sytuacją.
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2. Cechy środowiska społecznego
2.1. Środowisko szkolne i rówieśnicze

CZYNNIKI CHRONIĄCE CZYNNIKI RYZYKA

1. Określone w szkole zasady bezpieczeństwa.
Zapoznanie uczniów na pierwszych spotkaniach z 
wychowawcą z wytycznymi  MEN i procedurami 
dotyczącymi warunków pracy szkoły w czasie pandemii 
COVID-19. 

2. Pozytywne relacje rówieśnicze.
Większość uczniów wskazała na kolegów/koleżanki ze 
szkoły jako osoby, z którymi rozmawia na temat 
samopoczucia psychicznego.  Na drugim miejscu znaleźli 
się rówieśnicy spoza szkoły.  
 Zdaniem 37% rodziców dobry kontakt dziecka z kolegami/
koleżankami sprzyja ochronie zdrowia fizycznego i 
psychicznego dziecka w naszej szkole.

3.Dobry kontakt uczniów z nauczycielami
 to zdaniem rodziców drugi najbardziej znaczący czynnik 
sprzyjający ochronie zdrowia psychicznego i fizycznego w 
naszej szkole.

1. Swobodne podejście do ustalonych zasad i reguł.
Nieprzestrzeganie zasad związanych z zapobieganiem 
rozprzestrzenianiu się wirusa, głównie brak maseczek 
podczas przerw.

2. Trudności emocjonalno-społeczne uczniów  
spowodowane ewentualnym przejściem szkoły na naukę 
zdalną i izolacją.

2. 2.Środowisko rodzinne

CZYNNIKI CHRONIĄCE CZYNNIKI RYZYKA

1. Dobre relacje z członkami rodziny.
W przypadku zdecydowanej większości uczniów sytuacja 
pandemii nie miała negatywnego wpływu na ich relacje z 
rodziną. Najczęściej relacje nie uległy zmianie, uległy 
poprawie, a nawet znacznie polepszyły się.
 Z ankiet wynika, że środowisko rodzinne naszych uczniów 
w zdecydowanej większości stanowi  duże wsparcie w 
obecnej sytuacji. O swoim samopoczuciu psychicznym 
uczniowie rozmawiają głównie z rodzicami, jak  również z 
rodzeństwem, dziadkami i innymi członkami rodziny. Dla 
większości jest to wystarczające wsparcie.

2. Chęć podnoszenia przez rodziców swoich 
rodzicielskich kompetencji.
W przeprowadzonej  ankiecie dla rodziców w czerwcu 2021
diagnozującej potrzeby rodziców w zakresie 
szkoleń/warsztatów dla rodziców aż 76% ankietowanych 
było zainteresowanych tego typu formą pomocy.
We wrześniu zaproponowano rodzicom tematykę  
warsztatów.

1. Problemy rodzinne  niektórych uczniów oraz 
pogorszenie relacji w rodzinie.
Niestety, w przypadku niektórych uczniów relacje w 
rodzinie trochę się pogorszyły ( 11% ankietowanych) lub 
pogorszyły się znacznie ( dotyczy 3% uczniów)
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3.Wiedza rodziców związana z zagrożeniami w 
Internecie. 
Większość  ankietowanych rodziców (97%) przyznała, że 
zna zagrożenia dla dziecka płynące z Internetu, zaś 82% 
rodziców podejmuje działania, które mają na celu ochronę 
dziecka przez tymi zagrożeniami.

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

Czynniki chroniące Czynniki ryzyka

1. Współpraca szkoły w działaniach wychowawczo-
profilaktycznych z instytucjami m.in. Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowa Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Sochaczewie, gminnymi ośrodkami pomocy 
społecznej.

1. Aktualna sytuacja epidemiologiczna.
 

 

Rekomendacje do pracy wychowawczo – profilaktycznej w roku szkolnym 2021/2022:

1. Kontynuowanie działań wychowawczo-profilaktycznych, które zapewniają uczniom poczucie 
bezpieczeństwa w szkole- egzekwowanie od uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły zachowań  
zgodnych ze Statutem szkoły oraz szczególne zwracanie uwagi na przestrzeganie zaleceń związanych z 
zaleceniami sanitarnymi  według wytycznych MEN, MZ i GIS.  

2.  Włączenie w każdej klasie w tematykę godzin wychowawczych zagadnień związanych z profilaktyką 
rozprzestrzeniania się wirusa Covid 19 oraz innych chorób zakaźnych.

3. Wzbudzanie u ucznia poczucia przynależności do grupy, integrowanie zespołów klasowych.
- pomoc uczniom klas pierwszych w adaptacji do nowej szkoły,
- w starszych klasach odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie 
społecznej w szkole, klasie (reintegracja),
- zwrócenie uwagi na uczniów wykluczonych lub mających problem w nawiązaniu relacji z rówieśnikami oraz
w miarę możliwości wsparcie tych uczniów.

4.Rozbudzanie w uczniach poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości.

5. 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,

6.  Wspieranie rodziców w procesie wychowania – organizacja cyklu warsztatów dla rodziców podnoszących
kompetencje rodzicielskie.

7. Edukacja nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

8.  Przeciwdziałanie  pojawianiu  się  zachowań  ryzykownych  -przemocy,  agresji  i  uzależnieniom,  w  tym
uzależnia od ekranów i Internetu.

OPRACOWANIE ANKIET :
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KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA UCZNIÓW ORAZ ILOŚCIOWE WYNIKI BADAŃ

1.Czy obecna sytuacja epidemiologiczna ma wpływ na Twoje samopoczucie psychiczne?

2.W jakim stopniu Twoje samopoczucie psychiczne uległo zmianie w związku z obecną sytuacją 
epidemiologiczną ?

3.W jaki sposób radzisz sobie ze złym samopoczuciem psychicznym?
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4. Z kim najchętniej rozmawiasz o swoim obecnym samopoczuciu psychicznym?

5. Czy masz poczucie, że wsparcie osób, które wskazałeś/łaś powyżej jest wystarczające?

6. Czy obecna sytuacja epidemiologiczna ma wpływ nas Twoje samopoczucie fizyczne?
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7.W jakim stopniu twoja kondycja fizyczna uległa zmianie w związku z obecną sytuacją 
epidemiologiczną ?

8. Jak wygląda Twoja aktywność fizyczna w obecnej sytuacji ?

9. Czy obecna sytuacja epidemiologiczna ma negatywny wpływ na Twoje relacje z 
kolegami/koleżankami?
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10. W jakim stopniu twoje kontakty z rówieśnikami (ich częstotliwość, jakość) uległy zmianie w 
związku z sytuacją epidemiologiczną ?

11. Czy obecna sytuacja epidemiologiczna ma negatywny wpływ na Twoje relacje z rodziną?

12. W jakim stopniu twoje relacje z rodziną uległy zmianie w związku z obecną sytuacją 
epidemiologiczną ?
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13. Czy sytuacja epidemiologiczna ma negatywny wpływ na Twoją zdolność uczenia się i realizację 
obowiązków szkolnych?

14. Czy obecna sytuacja epidemiologiczna ma negatywny wpływ na Twoje odżywianie się?

15. W jakim stopniu twoje nawyki żywieniowe uległy zmianie w związku z obecną sytuacją 
epidemiologiczną ?
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16. Czy w czasie pandemii zaobserwowałeś/laś u siebie zmianę wagi?

17.   Jakie sprawy były dla Ciebie uciążliwe w czasie pandemii?

18. Czy zawsze pamiętasz o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem 
rozprzestrzenianiem się wirusów np. często myjesz i dezynfekujesz ręce, nosisz maseczkę, 
zachowujesz dystans?
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19. Ile godzin dziennie spędzasz w internecie (poza e-lekcjami)?

20. Poza korzystaniem z internetu, w jaki sposób spędzasz jeszcze swój czas?
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KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA RODZICÓW ORAZ ILOŚCIOWE WYNIKI BADAŃ

1. Czy obecna sytuacja epidemiologiczna ma wpływ na samopoczucie psychiczne Państwa dziecka?

2.W jakim stopniu samopoczucie psychiczne dziecka uległo zmianie w związku z obecną sytuacją 
epidemiologiczną ?

3. Z kim dziecko najchętniej rozmawia o swoim obecnym samopoczuciu psychicznym?
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4. Czy wsparcie osób, które wskazali Państwo powyżej jest wystarczające?

5. Czy obecna sytuacja epidemiologiczna ma wpływ na samopoczucie fizyczne dziecka?

6.W jakim stopniu kondycja fizyczna dziecka uległa zmianie w związku z obecną sytuacją 
epidemiologiczną ?

7.Jak wygląda teraz aktywność fizyczna Państwa dziecka ?
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8.Czy sytuacja epidemiologiczna ma negatywny wpływ na relacje Państwa dziecka z 
kolegami/koleżankami?

9.W jakim stopniu kontakty dziecka z rówieśnikami (ich częstotliwość, jakość) uległy zmianie w 
związku z sytuacją epidemiologiczną ?
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10 . Czy obecna sytuacja epidemiologiczna ma negatywny wpływ na relacje dziecka z rodziną?

11.W jakim stopniu Państwa relacje z dzieckiem uległy zmianie w związku z sytuacją pandemii ?

12.Czy sytuacja epidemiologiczna ma negatywny wpływ na zdolność uczenia się dziecka i realizację 
obowiązków szkolnych ?

13.Czy obecna sytuacja epidemiologiczna ma negatywny wpływ na odżywianie się dziecka 
(regularność posiłków, jakość spożywanych produktów itp)?

14. Czy w czasie pandemii zaobserwowali Państwo u dziecka zmianę wagi?
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15.Czy Państwa zdaniem dziecko zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa związanych z 
zapobieganiem i rozprzestrzenianiem się wirusów np. często myje i dezynfekuje ręce, nosi maseczkę,
zachowuje dystans?

16. Ile godzin dziennie Państwa dziecko spędzało w internecie poza e-lekcjami?

17. Czy Pan/Pani zna zagrożenia dla dziecka płynące z internetu?
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18. Czy podejmuje Pan/Pani działania, które mają na celu ochronę Państwa dziecka przed 
zagrożeniami w internecie?

19. Poza korzystaniem z internetu, w jaki sposób dziecko spędza swój czas wolny?

20. Które problemy w największym stopniu stopniu dotyczą funkcjonowaniu Państwa dziecka w 
obecnej sytuacji pandemii?
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21. Co Państwa zdaniem najbardziej sprzyja ochronie zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka w 
naszej szkole?

22. Na jakie zagrożenia prawidłowego funkcjonowania dziecka szkoła powinna zwrócić szczególną 
uwagę?

W związku z sytuacją epidemiologiczną  rodzice prezentują zróżnicowane poglądy; od osób wskazujących 
na konieczność zachowania  się w szkole zgodnie z procedurami i wytycznymi (np. noszenie maseczek) po 
przeciwników nakazu noszenia maseczek oraz szczepień.

Rodzice wskazali również następujące kwestie:
- przemęczenie uczniów  związane z dużą ilością godzin lekcyjnych, materiału, sprawdzianami
 wymaganiami stawianymi uczniom,
- stres spowodowany brakiem dobrych kontaktu nauczyciel- uczeń, komunikacja nauczcyiela z uczniem,
- stres związany z edukacją w szkole,
- relacje z rówieśnikami, w tym brak kontaktu z kolegami, samotność dziecka,
- słabe wyniki w nauce, niska frekwencja,
- samopoczucie psychiczne dziecka- depresja, zamykanie się w sobie,amotność, wykluczenie, kompleksy,
-nadmierna ilość czasu spędzana przed komputerem, Internet jako niekontrolowane źródło informacji,
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- nieprzestrzeganie zasad sanitarnych,
-  narkotyki,uzależnienie od substancji psychoaktywnych

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA NAUCZYCIELA ORAZ ILOŚCIOWE WYNIKI BADAŃ

1.Czy Pani/ Pana zdaniem okres pandemii ma negatywny wpływ na samopoczucie psychiczne 
uczniów?

2.Jakie problemy w sferze psychicznej zauważa Pani/Pan u swoich uczniów w okresie pandemii?

3.Czy zauważa Pani/Pan negatywny wpływ pandemii na kondycję fizyczną uczniów?
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4. Jakie problemy zauważa Pani/Pan w sferze fizycznej uczniów w okresie pandemii?

5. Czy zauważyli Państwo negatywne zmiany w zakresie relacji rówieśniczych wśród swoich 
uczniów?

6. Czy zauważyli Państwo negatywny wpływ okresu pandemii na naukę uczniów?
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7.Jakie problemy związane z nauką uczniów zauważyli Państwo w okresie pandemii?

8.Jakie jeszcze inne problemy w nauce zaobserwowali Państwo jeszcze u uczniów w okresie nauki?

4 odpowiedzi:

1. Brak chęci współpracy

2. Brak systematycznej pracy

3. Brak umiejętności pracy w grupach

4.
Unikanie odpowiedzi spowodowane rzekomymi problemami z łączem internetowym - udzielanie 
błędnych odpowiedzi wynikające z braku śledzenia to
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9. Co Państwa zdaniem najbardziej sprzyja ochronie zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia w 
naszej szkole?

10. Jakie inne czynniki sprzyjają prawidłowemu funkcjonowaniu naszych uczniów?

1 Dobremu funkcjonowaniu uczniów sprzyja prawidłowy rozwój fizyczny. psychiczny i emocjonalny.

2 ponowna integracja uczniów

3 Rozmowy z uczniami, zainteresowanie nimi

4 Miła atmosfera w szkole, gotowość nauczycieli do niesienia pomocy potrzebującym uczniom

5 Aktywizowanie uczniów do działań pozaszkolnych

6
Dobre relacje uczeń - nauczyciel , uczeń - uczeń , rodzic - nauczyciel , wychowawca - uczniowie , 
budowanie poczucia własnej wartości uczniów przez nauczycieli we współpracy z rodzicami.

11.Na jakie zagrożenia prawidłowego funkcjonowania dziecka szkoła powinna zwrócić szczególną 
uwagę?

1. Słabe przygotowanie fizyczne, stres,

2. Cyberzagrożenia

3.
Brak wsparcia uczniów w domu rodzinnym, pierwsze (często lekceważone ) objawy depresji u 
dzieci.

4.
Koncentracja uwagi (dotyczy nie tylko lekcji i treści nauczania), prawidłowe relacje z 
rówieśnikami, umiejętność skupienia się na wykonaniu określonego zadania (chodzi o długotrwałe
skupienie uwagi).

5.
stany depresyjne poprze ograniczony kontakt z rówieśnikami, brak motywacji do nauki oraz 
wycofanie z aktywności społecznej

6.
Zdiagnozować braki wiedzy uczniów, by ponownie wprowadzać i utrwalać materiał w miłej 
atmosferze - zachowywać się odpowiedzialnie, by utrzymać system nauki stacjonarnej

7. Możliwy kontakt uczniów z narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi.

8. Na stany depresyjne u uczniów.
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