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DIAGNOZA  

 CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH ORAZ CZYNNIKÓW RYZYKA                                                                                              

POTRZEB I PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCH W ŚRODOWISKU SZKOŁY 

PRZEPROWADZONA  W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

 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 2022/2023 diagnozie poddano czynniki chroniące i czynniki ryzyka oraz potrzeby 

i problemy szkoły w następujących obszarach: 

 

I   Obszar: 
 
OCHRONA I WZMACNIANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY -  
 ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW W RAMACH POMOCY 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. 
 
ZDROWIE PSYCHICZNE rozumiemy jako dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny, a także 
zdolność do rozwoju i samorealizacji. Oznacza nie tylko brak chorób psychicznych, ale także 
poczucie własnej wartości i umiejętność czerpania radości z życia.  
 
 
II Obszar: 
 
WYCHOWANIE ZMIERZAJĄCE DO OSIĄGNIĘCIA LUDZKIEJ DOJRZAŁOŚCI POPRZEZ 
KSZTAŁTOWANIE POSTAW UKIERUNKOWANYCH NA PRAWDĘ, DOBRO I PIĘKNO, 
UZDALNIAJĄCYCH DO ODPOWIEDZIALNYCH DECYZJI. 
DIAGNOZA DOTYCZY: PLANOWANIA  I REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH ORGANIZACJI 
PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

 

Diagnoza została opracowana na podstawie: 

 

  a) podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023, 
 
  b))  badań ankietowych. Wykorzystane do diagnozy narzędzia badawcze: 

- kwestionariusz ankiety dla nauczyciela, 

- kwestionariusz ankiety dla ucznia, 

- kwestionariusz ankiety dla uczniów z Ukrainy 

- kwestionariusz ankiety dla rodzica, 

- kwestionariusz ankiety dla nauczyciela, 

 

c) analizy dokumentacji szkolnej, w tym dzienników lekcyjnych, wniosków z ewaluacji działań 

wychowawczo-profilaktycznych  w roku szkolnym 2021/2022 
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d) obserwacji życia szkoły 

e) przeprowadzonych rozmów (uczniowie z Ukrainy) 

 

W badaniach diagnozujących uczestniczyli rodzice, uczniowie oraz nauczyciele Liceum 

Ogólnokształcącego im. F. Chopina  w Sochaczewie. 

 

 Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety online. Ankietę wypełniło: 

 369 uczniów, w tym: 

      kl. I – 137 

      kl.II – 65 

      kl.III – 58 

      kl. IV - 109 

 

  199  rodziców 

 

 36 nauczycieli.    

 

Ankietę dla uczniów z Ukrainy wypełniło 5 uczniów, w tym 3 ze statusem uchodźcy. Ze względu na 

niewielką ilość uczniów i ochronę danych osobowych szczegółowe wyniki dostępne są                            

w dokumentacji pedagoga szkolnego.  

 

 

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. 
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1. Indywidualne cechy i zachowania uczniów: 

 

CZYNNIKI CHRONIĄCE CZYNNIKI RYZYKA 

1. Samoocena i akceptacja siebie. Dobre 

samopoczucie/ pozytywna kondycja psychiczna 

uczniów.  

 Zdecydowana większość uczniów ocenia swoje 

zdrowie psychiczne jako dobre bądź bardzo dobre.  

Zdecydowana większość uczniów wskazuje, że 

akceptuje siebie i zna swoje mocne strony (ponad 

72%). Uczniowie w większości wierzą w swoje 

możliwości (65,3%) 

 

2. Posiadanie zainteresowań: muzyka,  

sport, inne pasje  

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. 

78% uczniów rozwija poza szkołą pasje i 
zainteresowania) 

 

3. Podejmowanie aktywności ruchowej                      

Dla prawie 68 % uczniów sport, aktywność  

fizyczna są ważne. 

4. Umiejętności społeczne, umiejętność 
konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi 
sytuacjami 

Uczniowie wskazują na umiejętności poszukiwania 

rozwiązań lub wsparcia w obliczu problemów 

Oznaczyli również następujące  konstruktywne 

sposoby relaksu i odpoczynku np. słuchanie 

muzyki, aktywność fizyczna, czytanie książek, 

poświęcanie czasu na pasje itp. Odpowiedzi 

uczniów potwierdzili w tym obszarze również 

rodzice) 

 
5. Otwartość na poszukiwanie  wsparcia 
specjalistów. 
Świadomość potrzeby pomocy ze strony 
psychologa lub pedagoga.  

1. Kondycja psychiczna grupy uczniów 

34 % uczniów wskazuje na złe lub bardzo złe ogólne 

samopoczucie psychiczne, również nauczyciele 

(72%) zauważyli w okresie ostatniego roku  

pogorszenie się stanu psychicznego uczniów . 

Podobny wynik odnosi się do braku wiary uczniów we 

własne możliwości.  

 

2. Nieradzenie sobie z emocjami i problemami 

Zarówno rodzice , jak i nauczyciele  wskazują na 

potrzebę wsparcia uczniów w tym obszarze. 

Uczniowie mają trudności przede wszystkim z 

radzeniem sobie ze stresem oraz 

porażką/niepowodzeniem. Część rodziców wskazała 

na stany rozdrażnienia dziecka.                                                      

Spośród sposobów radzenia sobie w sytuacji trudnej  

uczniowie bardzo często pisali  o graniu na 

komputerze, spędzaniu czasu w internecie (55%). 

Potwierdzają to również ankietowani rodzice.                                          

Wśród samodzielnie wskazanych odpowiedzi 

uczniów często powtarzało się uciekanie w sen.      

 Znaczny procent uczniów  jako temat do realizacji na 

godzinie wychowawczej wybrało problematykę 

radzenia sobie ze stresem i odpornością psychiczną. 

Można zatem przypuszczać, że brakuje im wiedzy, 

która by im pomogła w sytuacjach stresowych.  

Prawie 15% uczniów zaznaczyło, że ogólnie nie radzi 

sobie. 

 

3. Spadek motywacji do nauki 

Analiza ankiet wszystkich badanych grup wskazuje 

na problem uczniów w obszarze motywacji do nauki. 

Tylko 37,4 % uczniów zaznaczyło, że uczy się chętnie 

i że nauka sprawia im satysfakcję.  Potrzeba 

wsparcia w sferze motywacji uczniów wynika również 

z analizy ankiet dla rodziców i nauczycieli. 

Konsekwencją mogą być m.in. spadek frekwencji 

ucznia na zajęciach i pogorszenie wyników w nauce. 
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Duża część uczniów jest świadoma i wyraża 

gotowość do podjęcia pomocy ze strony 

psychologa lub pedagoga szkolnego gdy zajdzie 

taka potrzeba.  

 

6. Wysoka inteligencja uczniów, aspiracje 

uczniów 

Z rozmów przeprowadzonych z absolwentami 
szkoły wynika, że po maturze wybierają oni 
różnorodne kierunki studiów na prestiżowych 
uczelniach w całym kraju. 

4. Nadużywanie czasu spędzanego przy 
komputerze, w Internecie . 

 
Spędzanie czasu w Internecie jest aż drugą ze 
sposobów radzenia sobie w trudnych chwilach. 
Uczniom łatwiej uciec do wirtualnej rzeczywistości 
niż poprosić o pomoc bliskich.  
 

5. Izolowanie się od rówieśników 

Około 31,5% uczniów unika kontaktu z 

otoczeniem/izoluje się. 

 

 

 

 

2. Cechy środowiska społecznego 

 

2.1. Szkoła i rówieśnicy 

 

CZYNNIKI CHRONIĄCE CZYNNIKI RYZYKA 

1. Poczucie przynależności do  
grupy/szkoły, dobre samopoczucie w klasie. 
 
Z obserwacji życia szkoły wynika, że absolwenci 

często odwiedzają swoich nauczycieli, chcąc z nimi 

porozmawiać czy też pochwalić sukcesem dostania 

się na studia. Absolwenci chętnie biorą udział w 

uroczystościach szkolnych np. rozpoczęciu roku 

szkolnego, odwiedzają młodszych kolegów na 

lekcjach, opowiadając o swojej drodze edukacyjnej i 

zawodowej (doradztwo zawodowe, godziny 

wychowawcze) 

74% uczniów lubi swoją klasę. 

 
 
2. Pozytywny klimat otoczenia. Wsparcie 

nauczycieli/wychowawców. 

 Prawie 60% uczniów wskazuje, że nauczyciele 

okazują im zrozumienie.  

Wszyscy rodzice uczniów z Ukrainy wskazali, że w 

naszej szkole ich dziecko czuje się  bardzo dobrze 

lub dobrze.    

 

 

1. Niepowodzenia w nauce 

Liczba egzaminów poprawkowych  w roku szkolnym 

2021/2022 

2. Frekwencja.  

Pogarszający się stan zdrowia u uczniów naszej 
szkoły ma swoje odbycie we frekwencji. Złe 
samopoczucie przyczynia się do opuszczania 
zajęć i piętrzenia zaległości, co jest wynikiem 
pogorszenie się osiągnięć  
 

3. Bariera językowa 

Uczniowie z Ukrainy mają  niekiedy problemy 

komunikacyjne z nauczycielami i rówieśnikami  w 

związku ze słabą znajomością języka polskiego. Z 

rozmów z uczniami wynika, że nie zawsze są w 

stanie zrozumieć specjalną terminologię związaną z 

przedmiotem, co znacznie  utrudnia im naukę. 

                                                                                   

4. Spadek motywacji uczniów w zakresie pracy 

społecznej  w Samorządzie Uczniowskim. 

Zdecydowana większość uczniów (83%) nie chce 

angażować się w pracę społeczną.  

Uczniowie nie mają motywacji do podejmowania tego 
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3. Wsparcie rówieśników 

Ponad 84 % uczniów ma bliskie grono 

kolegów/koleżanek. Grupa rówieśnicza jest też 

najczęściej  wskazywana przez uczniów jako  

wsparcie w trudnej sytuacji. 

 

4. Grupa uczniów chcąca zaangażować się w 

aktywność społeczną, pracę na rzecz Samorządu 

Uczniowskiego. 

W pracę SU chciałoby się zaangażować 17% 

uczniów.  

Umiejętność pracowania w grupie, pomoc w 

organizowaniu wydarzeń szkolnych, wspólne 

pomysły i ich realizacja, chęć poznania nowych 

osób, uznanie ze strony nauczycieli to pozytywne 

czynniki, które mogą zachęcić młodzież do 

aktywności. 

Uczniowie w ankiecie podali  swoje pomysły na 

organizację działań w szkole. 

 

5. Wysoki poziom kształcenia, możliwość 

przeżycia sukcesu 

Bardzo dobre wyniki egzaminu maturalnego w roku 

szkolnym 2021/2022 

 

6. Obecność w szkole nowych specjalistów, w 

tym psychologa. 

Dzięki poszerzeniu zespołu specjalistów, pomoc 

psychologiczna jest od bieżącego roku dostępna 

bezpośrednio w szkole. 

 

 

7. Współpraca szkoły z lokalnymi instytucjami 

świadczącymi pomoc dzieciom, młodzieży oraz 

ich rodzinom 

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. 

 

typu działań. Na pytanie o sposób motywowania, 

ankietowani w większości odpowiedzieli, że nic nie 

jest w stanie ich zachęcić do działania (nic – 194 

respondentów, nie wiem – 58 respondentów). 

Uczniowie, którzy angażowali się w działania nie 

czują się dostatecznie doceniani.  
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2. 2. Rodzina 

 

CZYNNIKI CHRONIĄCE CZYNNIKI RYZYKA 

1. Silna więź z rodzicami/rodziną.  

W ankiecie uczniowie wskazali rodziców jako tych, 

których wsparcia szukają w trudnych sytuacjach. 

 

2. Zaangażowanie rodziców w  

życie/sprawy dziecka  

Rodzice potwierdzają, że w razie problemów dziecko 

zwraca się do nich o pomoc. Znają też inne 

konstruktywne sposoby radzenia sobie przez własne 

dziecko z trudnościami. Dzieci sygnalizują rodzicom 

potrzebę skorzystania z pomocy specjalistów 

(psychologa, pedagoga lub psychiatry).  Rodzice 

wiedzą, w jakim obszarze dziecko potrzebuje 

wsparcia.  

 

 

3. Otrzymywania wsparcia rodziców  

zaspokajanie potrzeb  

(emocjonalnych, poznawczych,  

społecznych i materialnych)  

 

1. Trudna sytuacja rodzinna/rozłąka z rodziną 

Ten czynnik odnosi się m.in. do uczniów z Ukrainy, 

których wojna rozłączyła z członkami rodziny. W 

związku z tym uczniowie odczuwają przede 

wszystkim tęsknotę i  lęk przed przyszłością. To 

znacznie zaburza ich poczucie bezpieczeństwa. 
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 REKOMENDACJE DO PRACY WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 

2022/2023 

 

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 procedurami bezpieczeństwa. 

 

2.  Włączenie w każdej klasie w tematykę godzin wychowawczych zagadnień związanych ze 

wzmacnianiem i ochroną zdrowia psychicznego. 

 

3. Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów powinny obejmować wsparcie wszystkich 

uczniów w następujących obszarach : 

 

 W sferze emocjonalno-motywacyjnej: 

 

 - zwracanie uwagi uczniom  na potrzebę dbania o siebie w zakresie zdrowia psychicznego, 

podnoszenie wiedzy na temat czynnikó sprzyjających zdrowiu, rozwijanie konkretnych 

umiejętności w tym zakresie,  

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, głównie stresem szkolnym, 

egzaminacyjnym, 

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie z sytuacją trudną, w tym umiejętności radzenia 

sobie z emocjami związanymi z porażką, niepowodzeniem, wyciągania wniosków do 

dalszego działania, a nie poddawania się, rezygnacji, 

- podnoszenia motywacji uczniów do nauki poprzez zwracanie szczególnej uwagi na 

mocne strony ucznia, jego sukcesy w pokonywaniu trudności,  

- stworzenie atmosfery umożliwiającej uczniom rozmowę z nauczycielem na temat 

własnych trudności, problemów, 

- w przypadku większych trudności emocjonalnych ucznia, przerastających kierowanie 

ucznia do psychologa szkolnego lub pedagogów. Współpraca nauczycieli i wychowawców 

ze specjalistami, informowanie o  problemach emocjonalnych,  dydaktycznych, rodzinnych, 

ucznia, 

- wsparcie ucznia przez wychowawcę, wszystkich nauczycieli uczących i specjalistów w 

sytuacji kryzysowej lub traumatycznej – okazywanie zrozumienia dla jego gorszej kondycji 

psychicznej, a co się z tym wiązać może okresowego gorszego funkcjonowania w sferze 

poznawczej. 

- sprzyjanie kształtowaniu przez uczniów poczucia własnej wartości i samooceny, 

stosowanie pozytywnych wzmocnień, informacja zwrotna o postępach ucznia w nauce i 

własnym rozwoju, 

-  objęcie szczególną opieką wychowawcy i specjalistów 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, 

 

 

 W sferze społecznej: 

 

 - podejmowanie działań na rzecz integracji zespołów klasowych – współpraca w tym 

zakresie wychowawców z nauczycielami uczącymi klasę oraz specjalistami.  
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- podejmowanie działań przez wychowawcę, nauczycieli i specjalistów, a także Samorząd 

Uczniowski na rzecz integracji całej społeczności szkolnej, szczególnie pomoc uczniom 

klas pierwszych do adaptacji w nowej szkole, 

- zwrócenie uwagi na uczniów wykluczonych lub mających problem w nawiązaniu relacji               

z rówieśnikami oraz w miarę możliwości wsparcie tych uczniów, 

- kształtowanie w uczniach postaw prospołecznych, zachęcanie do aktywności społecznej 

np. w ramach pracy Samorządu Uczniowskiego.  

- Wypracowanie sposobów zachęcenia większej grupy uczniów do podejmowania pracy              

w Samorządzie Uczniowskim, większe uznanie grona pedagogicznego dla pracy 

społecznej uczniów.  

 

 W sferze poznawczej i dydaktycznej: 

 

 - Stwarzanie możliwości osiągania przez uczniów zdolnych sukcesów zgodnie z ich 

 zainteresowaniami (udział w konkursach, olimpiadach) raz podkreślanie tych sukcesów na 

 forum społeczności szkolnej, 

 - wspieranie uczniów mających trudności w nauce,  wskazywanie tych obszarów, w których 

 uczeń ma większe możliwości rozwoju, 

 - podnoszenie motywacji ucznia do nauki poprzez ukazywanie uczniom sensu uczenia sie, 

 możliwości wykorzystania swojej wiedzy  w życiu i  w pracy, 

 - współpraca z rodzicami, podnoszenie ich  kompetencji w zakresie wsparcia dziecka w 

 wyborze dalszej ścieżki kształcenia i zawodu – organizacja spotkania szkoleniowego. 

 

4.  W działaniach wychowawczo-profulatycznych należy uwzgkędnić okoliczności związane z 

przyjęciem do szkoły uczniów z Ukrainy 

 

     Wsparcie wychowawców, nauczycieli i specjalistów uczniów z Ukrainy powinno obejmować: 

 

 W sferze emocjonalno-motywacyjnej: 

 

      -  tworzenie atmosfery sprzyjającej odbudowaniu poczucia bezpieczeństwa, podejmowaniu 

 rozmów z uczniami na temat bieżących problemów uczniów w szkole, 

   -  nie należy wzbudzać niepotrzebnego lęku czy chaosu, zapewnienie uczniom regularności 

 dnia, 

     -    monitorowanie przez wychowawców stanu emocjonalnego uczniów, 

     -   regularne rozmowy psychologa z uczniami, monitorujące ich samopoczucie, a w razie 

 potrzeby podejmowanie działań terapeutycznych, 

     -   rozmowy pedagoga szkolnego z uczniami na temat potrzeb uczniów w zakresie  organizacji 

 innego wsparcia w szkole lub poza szkołą.  

 

 W sferze społecznej: 

 

      - podejmowanie przez wychowawcę działań integrujących uczniów z zespołem klasowym 

      -  stwarzanie możliwości do wymiany doświadczeń i zwyczajów wynikających z odmienności 

 kulturowej, rozmowy z uczniami, 

      -   w razie potrzeby natychmiastowe reagowanie na wszelkie objawy ksenofobii, 
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      -   pomoc uczniom  i rodzicom w odnalezieniu się w nowej sytuacji, wskazywanie instytucji, 

 które świadczą  mieszkańcom różnorodną pomoc – lekarską, psychologiczną, prawną, 

 materialną, 

  

 W sferze poznawczej i dydaktycznej: 

 

      -  organizacja zajęć umożliwiających uczniom naukę języka polskiego jako języka obcego, 

      -  monitorowanie przez nauczycieli stopnia zrozumienia przez uczniów przekazywanych 

 treści, pomoc w zrozumieniu specjalistycznej terminologii 

 

 W zakresie pomocy materialnej: 

 

       -  organizacja wsparcia możliwego w ramach kompetencji szkoły i w zależności od potrzeb 

 konkretnego ucznia. 

 

5.  Współpraca z rodzicami w zakresie wsparcia i ochrony zdrowia psychicznego uczniów: 
   -  rozmowy wychowawców i specjalistów  z rodzicami na temat problemów dziecka, 
   -  wskazywanie rodzicom możliwych form pomocy w szkole lub poza szkołą, 
   - podnoszenie kompetencji rodzicielskich – organizacja spotkania szkoleniowego .  
 
6. Edukacja nauczycieli w zakresie zdrowia psychicznego: 
  - szkolenie rady pedagogicznej, 
 - porady i konsultacje psychologa szkolnego i pedagogów dla nauczycieli, 
 - indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli 
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ILOŚCIOWE WYNIKI ANKIET 

 

 

Ankieta dla uczniów- wrzesień 2022  
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4. 
W jaki sposób radzisz sobie w trudnych sytuacjach kiedy masz jakiś problem? Zaznacz wszystkie 
właściwe dla Ciebie odpowiedzi: 
 
Nie poddaję się, szukam rozwiązania  
Zwracam się o radę lub pomoc do rodziców 
Zwracam się o radę lub pomoc do innych członków rodziny 
Zwracam się o radę lub pomoc do innych osób 
Szukam wsparcia wśród kolegów/przyjaciół. Spędzam z nimi czas. 
Korzystam z pomocy specjalistów np. psychologa, pedagoga 
Staram się myśleć pozytywnie, że dam sobie radę i rozwiążę problem 
Staram się być bardziej aktywny/na fizycznie  
Zajmuje się sztuką 
Poświęcam czas na inne pasje, zainteresowania 
Rozwijam swoje umiejętności radzenia sobie ze stresem, napięciami  
Znajduję czas na relaks/odpoczynek 
Słucham muzyki 
Czytam książki 
Spędzam czas w Internecie 
Sięgam po substancje psychoaktywne np. alkohol 
Ogólnie nie radzę sobie 

 

Odpowiedzi uczniów  odpowiednio do powyżej wskazanych:  
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5.W jaki jeszcze sposób (niewymieniony powyżej) radzisz sobie w trudnych sytuacjach? 
 
 Wybrane: odpowiedzi uczniów:  
 

Obgryzam paznokcie i skórę w palcach. -Wyładowuję swoją złość na innych. 

Rozmawiam z przyjacielem 

Chodzę na spacery  

Rower  

jadę do swojego zwierzaka 

Oglądam seriale 

Rozmawiam z przyjaciółmi o trudnych sprawach. 

Staram się rozwiązać problem  

Śpię  

Śpię  

Spędzam czas/rozmawiam z rodziną o czymś innym by choć przez chwilę nie myśleć o problemie 

Czekam 

Piszę z przyjaciółką 

Spotykam się ze znajomymi 

śpię 

Rozmawiam z bardzo bliską mi osobą, modlę się 

Granie na komputerze 

Często sama szukam rozwiązania analizując w jaki sposób mogę sobie pomóc. 

Gram na instrumentach słucham muzyki klasycznej biegam (ogólnie siłownia) rozmawiam z 
siostrą 

płaczę  

Płaczę 

Śpię 

Śpię 

spanie, bawienie się ze zwierzętami 

Idę spać  

Wychodzę na spacery  

sen jako lek  

Wyjeżdżam sam na dłuższą przejażdżkę bądź przechadzkę do lasu, na łono natury 

Idę spać. Nie chodzę do szkoły  

Próbuję się relaksować, nie myśląc o niczym. 

Oglądam filmiki motywacyjne 

Śpię  

Często odizolowuję się od wszystkiego 

Zajmuję się nauką, wychodzę na świeże powietrze, spacery. 

robię sobie nowe kolczyki 

leżę 

Gram na komputerze  

płaczę 

Piszę w pamiętniku 

Słucham muzyki, staram uzmysłowić sobie, że ograniczenia są jedynie w mojej głowie  
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rozmawiam z mamą  

Jem słodycze 

medytuję  

Zwykle spędzam czas z końmi żeby nie myśleć i się odstresować oraz zawsze rozmawiam z 
moim tatą  

idę spać 

próbuje przestać o tym myśleć  

Czasem płaczę aby pozbyć się negatywnych emocji  

Zazwyczaj proszę o pomoc rodziców i szukam sposobu na rozwiązanie tego problemu  

pójście spać  

Spędzam czas w samotności  

Idę na siłownię 

Izoluje się 

Idę spać i nie myślę o niczym 

idę spa 

Gram w gry  

Przekładam stresowe sytuacje na aktywność sportową 

Udaje że wszystko jest dobrze i staram się zapomnieć o problemie 

Staram się przemyśleć sytuację i, jeżeli jest to możliwe, zakończyć ,,temat” raz na zawsze.  

Gram w gry 

Pójście na spacer  

Śpię 

Idę robić coś innego, gdy to nie możliwe olewam to. 

Siedzę  

Słucham muzykę  

Uprawiam sport  

wychodzę na spacer 

Tańczę 

śpię  

wychodzę na spacer  

Idę spać  

Staram się o nich nie myśleć, myśleć o czymś innym 

Gram w gry komputerowe  

Często wychodzę na spacer  

oglądam marvela 
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Wybrane odpowiedzi: 

Wpływ subkultur i kultury masowej na polską młodzież. 

lekcja o osobach z autyzmem lub zespołem aspergera 

Prawidłowe wychowanie seksualne  

Jak pomagać osobą z depresją lub innymi chorobami psychicznymi 

Rasizm, homofobia, itp. 

Może uświadamianie o przyczynach zachowań, zrozumienie zachowania niektórych osób 

Jak ludzie mogą niszczyć się nawzajem.  

Uświadamianie uczniom o innych powszechnych chorobach psychicznych u nastolatków, ich 
przyczynach, objawach i terapii/leczeniu. 

Rozmowy na temat przemocy (w szkole. w rodzinie, wśród znajomych). 

Chciałabym, aby tematy zaburzeń odżywiania były bardziej rozwinięte, szczególnie jak na nie 
reagować, co mówić, a czego nie. 

Wszystko co przydatne w życiu, choćby jak wypełnić PIT, czy inne tego typu rzeczy 

Zaburzenia odżywiania  

coś o samorozwoju  

Luźna rozmowa na codzienne tematy  

Prześladowanie 
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Wpływ subkultur i kultury masowej na polską młodzież. 

Sport bo on najbardziej łączy 

Jak poradzić sobie w dorosłym życiu, na czym się skupić, czego unikać  

 

 

 

 

 

 

 

 
Na to pytanie odpowiedziało 365 uczniów.  

 

odpowiedzi wskazało 

Nic  194 

Nie wiem 58 

Nie trzeba mnie zachęcać 12 

Więcej wolnego czasu 5 

Obecność znajomej osoby 4 

Charyzmatyczny przewodniczący 3 

Lepsza organizacja  7 

Dodaktowe punkty za aktywność 3 

Ocena  17 

Dyskoteki  1 

Praca z ludzmi 3 

Kreatywne pomysły 13 

Zgrany zespół 18 

Pieniądze  15 

Swoboda w podejmowaniu decyzji 6 

Erazmus 4 

Upominki  4 
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Pewność siebie 2 

 

 

 

 

 

 

 

Pudełko śniadaniowe ekologiczne. Sfinansowanie krzyży i godeł RP do wszystkich sal lekcyjnych. 

wycieczki  

Wycieczki  

Organizacja ciekawych świąt w szkole 

Dzień bez pytania, dzień bez uczniów  

Dzień bez nauki 

Zamiana rol nauczyciel uczeń  

Organizacja radiowęzła 

Lobbowanie na rzecz zastąpienia fizycznych książek na pdf-y i ebooki. Kręgosłup jest bardzo 
ważny. 

Pokazy talentów 

Poczta Walentynkowa 14 lutego  

Dzień wolny od szkoły  

Apelowanie o jak największe przerwy w lekcjach i dni wolne. Darmowe słodycze dla uczniów.  

Wycieczki po zabytkach  

Uczniowskie koła zainteresowań 

Zawody co miesiąc w rożnych dyscyplinach 

Zamiana roli nauczycieli z uczniami. 

Może w końcu uda się zorganizować te kiermasze klasowe tak, żeby wypaliły, a nie tak jak to 
wyglądało przez ostatnie dwa lata 

Więcej integracji uczniów ze wszystkich klas. 

dyskoteki bo nudno trochę 

Zrobić dzień halloween'owy i puszczanie muzyki na każdej przerwie 

przebrany nie pytany 

Dzień sportu.  

dzień bez pytania, impreza integracyjna  

Wzajemna pomoc osobom, które zmagają się z chorobami w naszej szkole. 

organizacja dnia sportu, dnia bez gustu, aby urozmaicić przebywanie w szkole  

Dzień bez lekcji (trochę szalone ale może by się udało ) 

Turniej w gry komputerowe 

Nanprzyklad raz pierwszy tygodniu tydzień beż nauki  

Dzień tosta lub inne ciekawe uroczystości 

Pójście na bulwary w ramach dotlenienia mózgu  

Akcje tematyczne  

Dzień w piżamie Konkursy Zabawy 

Dyskoteki 

Kącik muzyczny na przerwach  

zrobienie imprezki szkolnej 
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Ankieta dla rodziców- wrzesień 2022  
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Problem palenia papierosów i e-papierosów wśród dzieci i młodzieży - techniki i metody radzenia 
sobie z nałogiem nikotynowym. 

Asertywność ucznia w stosunku do kolegów. 

Bycie sobą, a nie udawanie kogoś innego by przypodobać się innym. 

Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z rówieśnikami, z konfliktami z nimi lub poczuciem 
osamotnienia, odsunięcia.  

1Granice dot czasu ekranowego, jak skutecznie wprowadzać? 2Dzieci jedzą śmieci - wpływ diety 
na rozwój fizyczny, emocjonalny i umysłowy dziecka 

motywacja, dążenie do celu 

jak poznać że dziecko ma problemy, używa narkotyków, dopalaczy? 

Jak wspierać dziecko w jego marzeniach. 

Jak uwolnić dziecko od urządzeń medialnych tj komputer 

Jak nawiązywać kontakty z rówieśnikami  

Jak należy uczyć dzieci zrozumienia i tolerancji wobec innych  

 
 
 
 
 

 
 
umiejętność nawiązywania kontaktów  
umiejętność pracy w zespole  
umiejętność rozwiązywania problemów  
umiejętność dyskusji i przedstawiania swojego zdania na forum  
umiejętność podejmowania decyzji  
umiejętność rozwiązywania konfliktów  
przyjmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie  
inicjowanie działań na rzecz potrzebujących  
 
Odpowiedzi: 
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organizacja uroczystości szkolnych  
kiermasze tematyczne  
akcje charytatywne  
turnieje sportowe  
rozgrywki międzyszkolne  
dyskoteki  
organizacja dni tematycznych np. dzień bez plecaka, tematyczne gry dydaktyczne dla uczniów np. 
o patronie szkoły  
pomoc uczniów starszych w adaptacji pierwszoklasistów  
piknik rodzinny lub inne spotkania z udziałem rodziców  
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Wprowadzenie pudełek śniadaniowych dla osób biednych.  
Usprawnienie pracy radiowęzła szkolnego i przywrócenie gazetki szkolnej na stałe. 
Modernizacja szkolnego sklepiku. 

Określanie i dyskutowanie z nauczycielami konstruktywnego prowadzenia zajęć. Konsultacje nt. 
sposobu prowadzenia lekcji, realizacji tematów, wspólne omawianie tych kwestii uczniów z 
nauczycielami. Uczniowie nie raz mają uwagi co do sposobu prowadzenia lekcji, wykorzystania 
czasu, realizacji materiału, traktowania uczniów, a nie mają się jak wypowiedzieć.  

Jeśli dyskoteki to z dobrą aktualną muzyką, nie jak w przedszkolu i z disco polo. Atmosfera jak dla 
młodych ludzi, nie dla dzieci.  

Zorganizowanie giełdy podręczników  

kiermasze tematyczne, turnieje sportowe (można było zaznaczyć tylko jedną odpowiedź) 

Integracyjne rozrywki dla młodzieży, dyskoteki albo imprezy  

Dyskoteka,wycieczki. 

integrowanie się uczniów, organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi którzy odnieśli sukcesy, 
organizowanie prelekcji naukowych, organizowanie spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami, 
organizowanie warsztatów z urzędem pracy o zawodach przyszłości, organizowanie spotkań z 
bankowcami, ubezpieczycielami, maklerami giełdowymi, artystami, muzykami, politykami, udział w 
spektaklach teatralnych ( kino, koncert, wystawa ) a potem dyskusje na temat spektaklu, filmu, 
muzyki, malarstwa, umożliwienie młodzieży wypowiadania się na konkretne tematy, umożliwienie 
młodzieży tworzenia własnych interpretacji na różne tematy lub po przeczytaniu jakiegoś artykułu , 
umożliwienie młodzieży tworzenia własnych opinii na ciekawe tematy, integrowanie się nauczycieli 
z młodzieżą i przełamywanie bariery społecznej, uświadomienie młodzieży o wartości zdobytej 
wiedzy, organizowanie quizów pół żartem pół serio, uczenie młodzieży zdrowej rywalizacji, 
zachęcanie!!! do udziału w aktywnościach szkolnych, 
 zachęcić ( czym? ) radę pedagogiczną do wspólnych działań z samorządem w celu poprawy 
uzdrowienia relacji pomiędzy uczniami a nauczycielami, podjęcie działań mających na celu 
okazywanie sobie nawzajem szacunku, wszystkie działania mają na celu zlikwidowania lub 
zminimalizowania lęku młodzieży przed nauczycielami, którzy są przecież ludźmi oraz 
motywowanie młodzieży do działania  

Kiermasz podręczników 

Wycieczka do Energylandi 

konkurs o patronie szkoły 

Umiejętność dobierania argumentów w dyskusji 

Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów nauczyciel - uczeń 

Organizacja spotkań tematycznych np. z osobami znanymi w regionie  
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Ankieta dla nauczycieli - wrzesień 2022  
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Integracja zespołu klasowego  
Umiejętność współpracy w grupie  
Jak budować dobre relacje z innymi  
Kto może nam pomóc? - w jakich sytuacjach szukać pomocy pedagoga i psychologa szkolnego?  
Odporność psychiczna- czym jest i jak ją wzmacniać.  
Jak radzić sobie ze stresem  
Depresja - przyczyny, objawy, gdzie szukać pomocy?  
Uzależnienia od substancji psychoaktywnych  
Uzależnienia od urządzeń elektronicznych  
Motywacja do nauki  
Tolerancja  
Poczucie własnej wartości  
Tematy związane z wyborem dalszej ścieżki kształcenia i zawodu  
 
 
Odpowiedzi: 
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1. Rola współpracy i pomocy grupy w osiąganiu celów indywidualnych i grupowych. 
2. Komunikacja werbalna i niewerbalna, umiejętność odczytywania sygnałów z otoczenia. 
3. Źródła zagrożeń dla zdrowia i życia współczesnego człowieka. 
4. Jak umiejętnie przyjmować krytykę – asertywne sposoby radzenia sobie. 
5. Dotrzymywanie umów i obietnic – analiza własnych możliwości. 
 

 

 
 
 
umiejętność nawiązywania kontaktów  
umiejętność pracy w zespole  
umiejętność rozwiązywania problemów  
umiejętność dyskusji i przedstawiania swojego zdania na forum  
umiejętność podejmowania decyzji  
umiejętność rozwiązywania konfliktów  
przyjmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie  
inicjowanie działań na rzecz potrzebujących  
 

Odpowiedzi: 
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organizacja uroczystości szkolnych  
kiermasze tematyczne  
akcje charytatywne  
turnieje sportowe  
rozgrywki międzyszkolne  
dyskoteki  
organizacja dni tematycznych np. dzień bez plecaka 
tematyczne gry dydaktyczne dla uczniów np. o patronie szkoły  
pomoc uczniów starszych w adaptacji pierwszoklasistów  
piknik rodzinny lub inne spotkania z udziałem rodziców  
 
Odpowiedzi: 
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Spotkania młodzieży z autorytetami społecznymi ( pisarze, aktorzy, eksperci świata nauki, 
przedsiębiorcy)  
 

 
 
 

KWESTIOARIUSZ ANKIETY DLA UCZNIÓW Z UKRAINY 
 

1. Jakie są największe trudności, z którymi mierzy się Państwa dziecko od przyjazdu do 
Polski? 

 bariera językowa 

 problemy finansowe 

 tęsknota za domem/bliskimi 

 brak poczucia bezpieczeństwa 

 brak znajomych w klasie/ szkole 

 poczucie bycia wyobcowanym w Polsce 

 odrzucenie przez rówieśników/zachowania agresywne ze strony innych uczniów 

 trauma w wyniku doświadczenia wojny 

 inne… jakie? 
 
 

2. Jakiej pomocy oczekuje Pan/ Pani od szkoły? 
 

            3. Jak według Pana/ Pani dziecko/ dzieci czują się w naszej szkole. Proszę podkreślić 
właściwą odpowiedź. 
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a) dobrze 
b) źle 
c) nie wiem 
 
 

Dlaczego? ………………………………………………………………………………………….. 

 Ze względu na niewielką ilość uczniów i ochronę danych osobowych szczegółowe wyniki 

dostępne są  w dokumentacji pedagoga szkolnego.  

 

                Zespół ds diagnozy 

        Katarzyna Najdzik – Stępień 

        Katarzyna Bednarska 

                                                                                      Ludmiła Urbaniak 

        Zuzanna Wojdas 

  


