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Rozdział I 

PODSTAWA PRAWNA 

 

1 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78, poz. 

483 ze zm.) – art. 72; 

2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz.U. Z 2021 r. poz.1082); 

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 

szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 

oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356);  

4 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005r. Nr 179, 

poz. 1485 z późniejszymi zmianami: Dz.U. z 2006r. Nr 7 poz. 47 i 48; Dz.U. z 2006r Nr 

66 poz. 469; Nr 120 poz. 826).  

5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1449).  

6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., 

poz.1643); 

7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1635); 

8 Statut szkoły; 

9 Programy w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. 
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Rozdział II 

WPROWADZENIE. WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA W SZKOLE 

 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich 

wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby 

drugiego człowieka. 

Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę 

przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży 

poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła 

winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do 

wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, 

demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

 

Program wychowawczo - profilaktyczny dostosowany jest do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego. Integruje realizowane dotychczas działania 

wychowawcze oraz profilaktyczne i opracowany został w oparciu o przeprowadzoną 

diagnozę potrzeb w zakresie zapobiegania zagrożeniom.  

 

Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje: 

● wszystkie działania i treści o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, 

gdzie wychowanie rozumiane jest jako proces wspomagania ucznia w rozwoju, oparty 

na indywidualnej osobowej relacji poszanowania godności obu stron (wychowawcy, 

rodzica, nauczyciela oraz wychowanka), które współdziałają ze sobą, dążąc do 

osiągnięcia celów wychowania, tj. do osiągnięcia pełnej dojrzałości ucznia w czterech 

podstawowych sferach: fizycznej, ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia 

i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu 

życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych; psychicznej, ukierunkowanej na 

zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, kształtowanie postaw sprzyjających 

wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska 

sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, 

poczucia siły, chęci do życia i witalności; społecznej, ukierunkowanej na 

kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności 
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samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności 

wypełniania ról społecznych, wychowawca w tym procesie jest odpowiedzialny za 

tworzenie warunków do rozwoju każdego ucznia, a wychowanek odpowiedzialny jest 

za korzystanie z nich; aksjologicznej, ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego 

i stabilnego systemu wartości, w tym docenianie znaczenia zdrowia oraz poczucia 

sensu istnienia;  

● wszystkie działania wspomagające wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami, 

które jednocześnie ograniczają i likwidują czynniki ryzyka mogące zaburzać jego 

prawidłowy rozwój i zdrowe życie.  

Dla efektywnego planowania działań wychowawczych i profilaktycznych, które odpowiadają 

na aktualne potrzeby i problemy uczniów i rodziców, w szkole w każdym roku szkolnym 

przeprowadza się diagnozę środowiska szkolnego (diagnozę potrzeb rozwojowych 

uczniów) i dostosowuje program do potrzeb społeczności szkolnej.  

 Podstawę do podejmowania działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej 

i profilaktycznej w szkole stanowi diagnoza w zakresie występujących w środowisku 

szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem 

zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz 

nowych substancji psychoaktywnych, dotycząca uczniów lub wychowanków, rodziców lub 

opiekunów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły, opracowywana we 

współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia 

nauczycieli, podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, państwowymi wojewódzkimi 

i państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi, policją, pracodawcami oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 1 i art. 86 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe lub w 

art. 3 ust. 2 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 183 ze zm.), w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.  

 Poprzez 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.  
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 Poprzez 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.  

Program realizowany będzie przez wychowawców klas, podczas godzin z wychowawcą, 

nauczycieli wszystkich przedmiotów, specjalistów (psychologa, pedagoga, pielęgniarkę 

szkolną) oraz pozostałych pracowników szkoły, we współpracy z rodzicami i środowiskiem 

lokalnym.  

Obowiązkiem nauczycieli wychowawców jest opracowanie planów wychowawczo- 

profilaktycznych klas na bazie szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły.  

Obowiązkiem nauczycieli przedmiotów oraz specjalistów jest realizacja wpisanych do 

programu działań na zajęciach, które są przez nich prowadzone oraz w czasie planowanych na 

poziomie szkoły uroczystości, programów oraz przedsięwzięć. 
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Rozdział III 

GŁÓWNE CELE PROGRAMU 

 

Nadrzędnym celem programu jest wychowanie, rozumiane jako wspieranie wychowanka 

w rozwoju, oraz profilaktyka, rozumiana jako interwencja kompensująca niedostatki 

wychowania.  

Celem działań wychowawczych szkoły jest kształtowanie prozdrowotnych wzorców 

konsumpcyjnych, umiejętności intrapsychicznych ucznia, które pozwolą radzić sobie ze sobą 

i z wyzwaniami świata, oraz budowanie jego odporności na potencjalne zagrożenia.  

Działania wychowawcze określone w niniejszym programie polegają na prowadzeniu 

działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju 

ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: fizycznej, psychicznej, 

społecznej, aksjologicznej. Obejmują w szczególności:  

● współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów i wychowanków w celu budowania 

postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia, 

● tworzenie spójnego środowiska wychowawczego, w którym wartości i normy życia są 

zrozumiałe dla wychowanka, w którym wychowawcy współpracują, wspierając ucznia 

w integralnym rozwoju i osiąganiu pełni człowieczeństwa,  

● kształtowanie hierarchii systemu wartości, 

● wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką oraz 

społecznością lokalną,  

● kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych 

relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków 

i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, 

w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,  

● doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 

podmiotowych relacji z uczniami, wychowankami oraz ich rodzicami lub opiekunami 

oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów lub wychowanków, wzmacnianie 

kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub 

opiekunów,  

● kształtowanie u uczniów i wychowanków postaw prospołecznych, w tym przez 

możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu 
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uczestnictwu uczniów w życiu społecznym oraz zaangażowaniu w działalność 

podmiotów,  

● wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.  

 Działania profilaktyczne określone w niniejszym programie polegają na realizacji działań 

profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Obejmują w szczególności:  

● wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym 

stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań 

ryzykownych,  

● niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków i substancji,  

● realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów 

dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych programów zalecanych 

w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia 

psychicznego,  

● przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia jako 

alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspokajającej ważne potrzeby, 

w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności 

i satysfakcji życiowej,  

● doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów 

i wychowanków zachowań ryzykownych.  

Działania wychowania i profilaktyki łączą wartości i normy, traktując (w ślad za zapisami 

ustawy – Prawo oświatowe) „nauczanie i wychowanie jako respektowanie chrześcijańskiego 

systemu wartości, przyjmując zasady etyki jako uniwersalne”. W nawiązaniu do tychże zasad 

etyki prowadzone będą działania szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.  

 Przy opracowaniu programu uwzględniono:  

● obowiązujące przepisy prawa,  

● diagnozę potrzeb i problemów występujących w szkole,  

● diagnozę występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników 

ryzyka, 

● analizę dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły, 
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● diagnozę oczekiwań rodziców przeprowadzoną badaniami na temat kluczowych celów 

wychowawczych stawianych przez rodziców w procesie wychowawczym na temat 

przyszłości ich dziecka oraz oczekiwań rodziców w stosunku do szkoły i szkolnych 

specjalistów w zakresie wspomagania dziecka w rozwoju,  

● ocenę potencjału i możliwości rozwojowych uczniów (na podstawie wyników 

egzaminów państwowych uczniów kończących poprzedni etap edukacyjny, wyników 

testów wewnątrzszkolnych, wyników olimpiad, konkursów i zawodów sportowych, 

wolontariatu, samorządności itp.), 

● identyfikację środowiska lokalnego,  

● zasoby szkoły: przygotowanie merytoryczne nauczycieli do podejmowania działań 

wychowawczych i profilaktycznych, zasoby materialne (boisko szkolne, pracownie, 

sala gimnastyczna), zasoby techniczne (wyposażenie pracowni), zasoby organizacyjne 

(wolontariat uczniowski).  
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Rozdział IV 

CHARAKTERYSTYKA ABSOLWENTA 

 

Misja szkoły: 

Misją Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach jest 

wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka, wspieranie go w procesie 

nabywania wiedzy, umiejętności, sprawności, postaw i nawyków, które zapewnią mu 

przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie 

kształcenia. 

Wizja szkoły: 

Nasza szkoła jest otwarta na potrzeby uczniów.  

Stara się ukształtować człowieka twórczego i uczciwego, potrafiącego wykorzystać zdobytą 

wiedzę i umiejętności dla dobra swego i innych, przygotowanego do odnoszenia sukcesów 

i radzenia sobie z trudnościami w życiu i dalszej edukacji. Pomaga wszystkim uczniom 

rozwijać osobowość, talenty i uzdolnienia. Zapewnia dzieciom bezpieczeństwo fizyczne, 

emocjonalne i dobrą atmosferę. Dba o rekreację i rozrywkę. 

Model absolwenta szkoły 

Realizując podstawowe zadania szkoły staramy się, aby nasz absolwent był: 

● Samodzielny - potrafił podejmować decyzje w poczuciu odpowiedzialności za dobro 

własne i innych ludzi. Dawał sobie radę w różnych sytuacjach życiowych i pozytywnie 

patrzył na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. 

● Twórczy - miał potrzebę nieustannego rozwoju, starał się rozwiązywać napotkane 

problemy; naukę traktował  jak coś naturalnego i rozwijał swoje zainteresowania.  

● Uczciwy - mówił prawdę, szanował cudzą własność, dotrzymywał słowa. 

● Odpowiedzialny - potrafił wywiązywać się z powierzonych zadań, przewidywał skutki 

swoich działań i ponosił za nie konsekwencje. Jeżeli trzeba, zwracał się o pomoc do 

osób z najbliższego otoczenia. Działając w grupie, poczuwał się do odpowiedzialności 

za efekty jej pracy; postępował zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i etyki. 

● Ciekawy świata - zdobywał wiedzę i umiejętności, korzystając z różnych źródeł. 

Myślał samodzielnie, twórczo i krytycznie. Umiał realizować własne plany i marzenia.  

● Tolerancyjny i szanujący godność innych - potrafił zrozumieć różnice między 

ludźmi, w każdym starał się dostrzec coś dobrego. Był wrażliwy na potrzeby drugiego 

człowieka. 
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● Szanujący prawo- przestrzegał prawo i zasady ustalone przez odpowiednie instytucje 

w mieście i kraju. 

● Obowiązkowy i punktualny- dotrzymywał terminów, sprawnie planował swoje 

zajęcia. Szanował czas swój i innych.  
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Rozdział V 

OBSZARY REALIZACJI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH 

 

Program określa działania w wydzielonych obszarach:  

● działaniach wychowawczych – promujących zdrowie oraz wspomagających uczniów 

w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, 

psychicznej, społecznej oraz aksjologicznej,  

● działaniach edukacyjnych – mających na celu ugruntowanie i poszerzanie wiedzy 

i umiejętności uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli 

i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, prowadzących 

do radzenia sobie ze stresem, opierania się naciskom otoczenia oraz nabywania 

umiejętności rozwiązywania konfliktów,  

● działaniach informacyjnych – polegających na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych 

informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, 

na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków 

i substancji odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych, skierowanych do uczniów i wychowanków oraz ich 

rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych 

pracowników szkoły,  

● działaniach profilaktycznych wspierających uczniów:  

− w rozwoju i zdrowym stylu życia, poprzez podejmowanie działań ograniczających 

zachowania ryzykowne,  

− którzy ze względu na swoją sytuację materialną, rodzinną i środowiskową lub 

uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań 

ryzykownych,  

− u których rozpoznano wczesne objawy zażywania środków odurzających 

i psychoaktywnych.  
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Rozdział VI 

UCZESTNICY PROGRAMU 

● Dyrektor 

- dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczo – 

profilaktycznej szkoły, 

- koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły, 

- stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka oraz umożliwia uczniom 

podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej, 

- czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego. 

● Nauczyciele 

- wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów, ich zdolności i zainteresowania; udzielają pomocy w przezwyciężaniu 

niepowodzeń szkolnych, 

- kształcą i wychowują dzieci zgodnie z zasadami określonymi w programie 

wychowawczo – profilaktycznym, 

- reagują na sygnały zagrożenia niedostosowaniem społecznym dzieci, 

- zapewniają uczniom bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole i w czasie wycieczek, 

- zwracają podczas dyżurów szczególną uwagę na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: 

ubikacje, schody, itp., 

- punktualnie rozpoczynają dyżury przed lekcjami, uczniowie w czasie zajęć nie 

pozostają bez opieki nauczyciela w klasie, 

- informują na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków, 

- obserwują zachowanie uczniów w miejscach publicznych i zwracają uwagę na 

przejawy agresji, palenia papierosów czy niszczenia mienia, 

- wdrażają do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtują umiejętności odmawiania 

i negocjacji, 

- dają przykład sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie 

w trudnych sytuacjach, 

- dążą do dalszej poprawy bezpieczeństwa w szkole, reagują na akty agresji i przemocy 

oraz konsekwentnie egzekwują prawo szkolne, 

- podczas lekcji realizują zagadnienia dotyczące obszarów określonych w programie 

profilaktyczno-wychowawczym znajdujących się w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego danego przedmiotu. 
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● Wychowawca klasy 

- poznaje uczniów oraz ich środowisko, a także utrzymuje stały kontakt z rodzicami, 

organizuje spotkania, wspiera i wspomaga rodziców w działaniach opiekuńczo-

wychowawczych, 

- integruje zespół klasowy, 

- rozwiązuje indywidualne i klasowe problemy poprzez udzielanie uczniom 

wszechstronnej pomocy, 

- interesuje się postępami uczniów w nauce, dba o regularne uczęszczanie uczniów do 

szkoły, bada przyczyny opuszczania przez nich zajęć szkolnych, 

- wdraża uczniów do samorządności i demokracji, 

- wdraża uczniów do dbałości o higienę osobistą oraz przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu szkolnym i poza szkołą, 

- pomaga uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych - uświadamia 

uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w szkole: 

wychowawca, pedagog, psycholog, dyrektor szkoły 

- podnosi poziom kultury osobistej uczniów - godziny wychowawcze dotyczące 

zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych, w miejscach publicznych 

(kino, teatr, itp.) 

- współpracuje z rodziną - inicjuje spotkania mające na celu omawianie problemów 

wysuwanych przez rodziców, wywiadówki profilaktyczne, 

-  realizuje program wychowawczo – profilaktyczny szkoły, 

- pomaga  w razie potrzeby w organizacji pomocy koleżeńskiej w nauce, 

- kształtuje postawy poszanowania mienia wspólnego, dbałości estetykę klasy, szkoły 

i otoczenia, 

- systematycznie informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci, 

- na pierwszym spotkaniu przedstawia rodzicom plan pracy wychowawczej, wynikający 

z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, 

- prowadzi dokumentację swoich działań w formie ustalonej przez dyrekcję szkoły. 

 Uczniowie  

Wszyscy uczniowie szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu:  

 otrzymują dość zachęty, aby uczyć się śmiałości,  

 w pełni aprobowani uczą się lubić samych siebie,  



 

15 

 często słyszą słowa uznania,  

 uczą się stawiać sobie cele,  

 w poczuciu bezpieczeństwa uczą się ufać sobie i innym,  

 otaczani są rzetelnością i uczciwością,  

 uczą się, czym jest prawda i dobro, odpowiedzialność, sprawiedliwość.  

 Rada pedagogiczna szkoły:  

 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie 

działań profilaktycznych,  

 opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego (w porozumieniu 

z radą rodziców),  

 opracowuje wspólnie z dyrektorem dokumenty i procedury postępowania nauczycieli 

w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,  

 dokonuje ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.  

 Pedagog szkolny i psycholog szkolny 

- rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów oraz analizują przyczyny niepowodzeń 

szkolnych, 

- określają formy i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz materialnej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

- organizują i prowadzą różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli, 

- pomagają w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

- organizują pogadanki, prelekcje dla uczniów z udziałem policji, lekarza, 

- prowadzą pedagogizację rodziców, 

- kontrolują spełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego, 

- dokonują bieżącej analizy sytuacji wychowawczej w szkole oraz systematycznie 

przekazują informacje na ten temat radzie pedagogicznej, 

- prowadzą zajęcia integracyjne i relaksacyjne, treningi interpersonalne, zajęcia 

psychoedukacyjne, 

- współpracują z instytucjami wspierającymi realizację zadań profilaktycznych, 

- systematycznie współpracują z wychowawcami klas i nauczycielami, udzielają im 

wsparcia w planowaniu i realizacji zadań wychowawczo -  profilaktycznych. 

● Pielęgniarka szkolna 
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- prowadzi zajęcia edukacyjne dla uczniów i ich rodziców, 

- promuje zdrowy styl życia wśród dzieci, promuje tolerancję dla sprawnych inaczej 

oraz propaguje zachowania sprzyjające ich bezpieczeństwu, 

- uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego 

w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, 

- wdraża elementy profilaktyki prozdrowotnej na radach pedagogicznych i zebraniach 

szkolnych z rodzicami, 

- informuje o akcjach, konkursach i innych formach działań na rzecz zdrowia. 

● Pracownicy niepedagogiczni 

- reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym wychowawcę klasy, 

- wyrażają swoją opinię na temat zachowania uczniów, 

- wspomagają nauczycieli w realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych. 

● Rodzice 

- Mają prawo do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi, 

jeśli nie stoją one w sprzeczności z prawami dziecka. 

- Wspierają dziecko, zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa, służą wiedzą, 

doświadczeniem i pomocą. 

- Dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci (np. czuwają nad 

bezpiecznym korzystaniem z Internetu). 

- Każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę 

osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny. 

- Rodzic dla dobra dziecka informuje wychowawcę o dysfunkcjach wychowanka 

(posiadanej opinii, orzeczeniu), dolegliwościach zdrowotnych, a także o szczególnych 

sytuacjach rodzinnych, które wywierają wpływ na jego rozwój emocjonalny, fizyczny 

i intelektualny. 

- W celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom rodzice utrzymują regularny 

kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby pedagogiem szkolnym bądź 

Dyrektorem Szkoły Podstawowej. 

- Pisemne i telefoniczne kontakty z wychowawcą nie zwalniają rodziców 

z obowiązkowego bezpośredniego z nim kontaktu. 

- Rodzice znają i akceptują Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły 

i współuczestniczą w jego tworzeniu. 
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- Rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na 

celu doskonalenie metod wychowawczych. 

- Rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni 

kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia 

obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania 

problemów. 

- W wypadku ignorowania przez rodziców obowiązków opiekuńczych wobec swoich 

dzieci lub nie reagowania na ich naganne zachowanie lub prośby szkoły o interwencję, 

wychowawca, pedagog za pośrednictwem dyrekcji szkoły może skierować wniosek do 

Sadu Rodzinnego i Nieletnich z prośba o wgląd w sytuację rodzinną ucznia. 

● Rada Rodziców 

- Reprezentuje ogół rodziców oraz podejmuje działania wspierające proces 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

- Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, współuczestniczy 

w życiu szkoły. 
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Rozdział VII 

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCH W SZKOLE 

 

A. Rozpoznanie zapotrzebowania na treści wychowawcze i profilaktyczne - diagnoza 

w zakresie występujących w środowisku szkolnym zachowań ryzykownych oraz 

czynników chroniących i czynników ryzyka – modyfikacja w roku szk. 2022/23 

1. Termin diagnozy:  

W związku z obowiązkiem prowadzenia diagnozy potrzeb rozwojowych uczniów, 

wynikającym z art. 26 ustawy – Prawo oświatowe oraz z rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach 

i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej 

i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii, w szkole w przeprowadzono badania, 

którego wyniki stały się podstawą do określenia diagnozy czynników ryzyka oraz czynników 

chroniących, na podstawie których przygotowano propozycje działań edukacyjnych, 

informacyjnych, wychowawczych oraz profilaktycznych w ramach programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły. Dokument ten przekazano radzie rodziców  do zatwierdzenia.  

2. Metody i narzędzia badawcze: 

Do diagnozy wykorzystano metody i narzędzia opracowane w ramach projektu 

realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej „System oddziaływań 

profilaktycznych w Polsce – stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności 

planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali” przygotowane 

przez zespół ekspertów: Robert Porzak, Krzysztof Ostaszewski, Jacek Pyżalski, Jakub 

Kołodziejczyk, Wiesław Poleszak, Grzegorz Kata. 

3. Próba badawcza:  

Badaniem objęto: 

● 40 uczniów co stanowi 15,7% uczniów klas I - III. 

● 79 uczniów (w tym 34 dziewczęta i 45 chłopców) co stanowi 36% uczniów klas IV – VI. 

● 67 uczniów (w tym 37 dziewcząt i 30 chłopców) co stanowi 26% uczniów klas VII – VIII. 

● 30 pracowników szkoły (35,7 %), w tym 1 pracownik administracji (33,3 %), 10 

nauczycieli bez wychowawstwa (31,3%), 16 wychowawców (43,2%), 3 - bibliotekarz, 

wychowawca świetlicy (27,3%), 1 – pedagog/psycholog, logopeda (25%). 

● 13 rodziców co stanowi 5% ogółu rodziców z klas I – III. 
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● 100 rodziców, co stanowi 20,83% ogółu rodziców z klas IV – VIII. 

 

4. Wyniki diagnozy: 

 

MOCNE STRONY PRACY SZKOŁY UJAWNIONE 

W CZASIE BADAŃ  

OBSZARY DO ROZWOJU  

 

Wysoki poziom zadowolenia rodziców z: 

● Kontaktów z nauczycielami – 69,23 % 

● Bezpieczeństwa w szkole – 46,15 % 

● Otrzymywanych form wsparcia – 53,85 % 

● Relacji dzieci z rówieśnikami- 46,15 % 

Wysoki poziom zadowolenia nauczycieli z: 

● Większość nauczycieli wyraziła relatywne 

zadowolenie z kontaktów zarówno  

z uczniami, jak i rodzicami – 78% 

● Pozytywnie ocenia również relacje ze 

współpracownikami  w szkole oraz relacje z 

przełożonymi 70%  

● Połowa pracowników jest zadowolona z 

możliwości rozwoju zawodowego i pozycji 

zajmowanej w pracy- 50% 

Wysoki poziom zadowolenia uczniów z: 

● Osobistego poczucia bezpieczeństwa  – 

44,3% 

● Swojej pozycji w klasie – 55,7% 

● Kontaktów z kolegami – 64,56% 

● Kontaktów z rodzicami – 77,22% 

● Kontaktów z nauczycielami – 44,3% 

● Swojej inteligencji -45,57% 

● Swojego zdrowia – 68,35% 

● Sposobu spędzania czasu wolnego – 58,23% 

● Możliwości rozwoju swoich zainteresowań – 

50,63% 

 

Rodzice:  

● Większy akcent na profilaktykę w 

szkole- 6% 

● Pogadanki z dziećmi na temat 

bieżących zagrożeń – 60% 

● Dobór tematyki godzin 

wychowawczych związanych ze 

skutkami uzależnień – 39% 

Nauczyciele: 

● Niewystarczająca współpraca 

rodziców w zakresie działań 

profilaktycznych – 43,3% 

● Niewystarczająca baza środków i 

pomocy dydaktycznych – 40% 

● Niedostateczny nadzór nad uczniami w 

szkole- 6,6% 

Uczniowie:  

● niski poziom samooceny – 3,8% 

● wskazują na niewystarczające 

zainteresowanie rodziców – 16,5% 

● niskie zaangażowanie w aktywność 

fizyczną – 63,3% 

● niski poziom korzystania z kultury 

poza szkołą – 50,6% 

● niski poziom czytelnictwa – 24,05% 

● pojedyncze przypadki nie lubią szkoły 

i nie czują się w niej dobrze- 6,3% 

 

 

Nazwa/ rodzaj zachowań 

problemowych 

(ryzykownych)  

Zidentyfikowane problemy w szkole   

Klasyczne zachowania 

problemowe.  

- problem spożywania alkoholu – 1,3% (spożycie w 

domu) 

- palenie – 1,4% (palenie w domu) 

- zażywanie substancji odurzających – nie występują  

- zachowania antyspołeczne (przemoc, agresja) - 20,2% 

Zachowania antyzdrowotne.  - niezdrowy sposób odżywiania – 13,3% 

- zachowania sedenteryjne – 4,8% 
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 - mała aktywność fizyczna - 3,8% 

Nieodpowiednie wypełnianie 

roli ucznia.  

- złe oceny, wagary- pojedyncze osoby w szkole – 

wskazało 40% nauczycieli 

Nowe zachowania 

ryzykowne, tzw. problemy 

lub uzależnienia 

behawioralne.  

- nadmierne korzystanie z komputera i Internetu, telefonu- 

pojedyncze osoby – wskazało 20% nauczycieli 

cyberprzemoc, siecioholizm, hazard – brak informacji  

 
Diagnoza występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników 

ryzyka:   

 
  Czynniki ryzyka (indywidualne cechy 

ucznia, cechy środowiska, w którym 

przebywa – rodzinnego, rówieśniczego, 

szkolnego, które zwiększają zagrożenie 

pojawienia się u ucznia zachowań 

problemowych)  

Czynniki chroniące (indywidualne cechy 

ucznia, cechy środowiska, w którym się 

wychowuje – rodzinnego, rówieśniczego, 

szkolnego, które stanowią naturalną ochronę 

przed wpływem czynników ryzyka)  

 Psychologiczne  Nieśmiałość, lękliwość, niska 

samoocena, agresywność - 

chroniczne  

Pozytywny klimat szkoły, 

wyznawanie systemu wartości, 

uznanie autorytetów,  

Związane 

ze szkołą 

 Napięcie i niepokój, 

niepowodzenia szkolne, podatność 

na wpływy innych.  

przekonanie o szkodliwości 

alkoholu, narkotyków i innych 

używek, umiejętności 

interpersonalne, poczucie własnej 

wartości, zdecydowany brak 

akceptacji przez szkołę dla 

przemocy.  

Związane 

z rodziną  

  Brak zainteresowania ze strony 

rodziny, rodzina dysfunkcyjna, 

brak więzi rodzinnych, brak 

rygorów i kontroli lub bardzo 

surowa dyscyplina, 

nadopiekuńczość, zaburzenia w 

pełnieniu ról ojca i matki, 

nieobecność ojca w domu (także 

psychiczna), rozwód, separacja, 

utrata rodziców.  

Poczucie przynależności, 

zaangażowanie rodziców w życie 

dzieci, zdrowe więzi w rodzinie, 

współpraca ze szkołą, przestrzeganie 

ustalonych norm społecznych, okazje 

do przeżycia sukcesu  

i rozpoznawania własnych osiągnięć.  

Społeczne 

związane z 

grupą 

rówieśniczą  

 Grupa nieakceptująca uznanych 

norm społeczne,  grupa 

 akceptująca agresywne 

zachowania, niska wiedza uczniów 

o epidemii i zasadach ochrony 

zdrowia.  

Prospołecznie nastawiona grupa 

rówieśnicza, grupa z uznanymi 

wartościami, o ustalonych 

akceptowalnych zachowaniach, np. 

harcerstwo, grupy wolontariatu, 

wymaganie od uczniów 

odpowiedzialności i udzielania sobie 

wzajemnej pomocy.  
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WYNIKI DIAGNOZY – ZAPOTRZEBOWANIE NA TREŚCI WYCHOWAWCZE  

I PROFILAKTYCZNE ZACHOWANIA RYZYKOWNE  
 

1. UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH 

 (tytoń, alkohol, leki, marihuana, narkotyki, dopalacze)  

Częstość zażywania 

substancji 

psychoaktywnych 

Niskie zainteresowanie wśród dzieci eksperymentowaniem  

i podejmowaniem kontaktów z substancjami psychoaktywnymi. 

Pojedyncze przypadki uczniów stosujących używki. 

Sposoby zdobywania 

substancji 

psychoaktywnych 

1% badanych wskazuje, że zdobywa substancje kupując je poza 

szkołą. 

Sytuacje używania 

substancji 

psychoaktywnych 

Przez ciekawość i dla poprawy humoru, żeby zaimponować 

rówieśnikom. 

 

Wiedza na temat 

działania 

Badani nie zawsze wiedzą i rozpoznają skutki i potencjalne 

zagrożenia wynikające z podejmowania zachowań ryzykownych 

w zakresie eksperymentowania i używania substancji 

psychoaktywnych, ich wiadomości na ten temat są czasami 

niekompletne, stereotypowe, nieprawdziwe. 

Wiek inicjacji 

używania substancji 

psychoaktywnych 

Brak wskazanych informacji. 

2. AGRESJA I PRZEMOC 

Doświadczanie agresji 

lub przemocy.  

Dręczenie  

i doświadczanie 

dręczenia. 

Nieliczni badani przyznali, że dotknęło ich epizodyczne zjawisko 

dręczenia ze strony rówieśników . 7,5% przyznało się do 

aktywnego dręczenia i dokuczania innym dzieciom.  

Również w kontaktach bezpośrednich problem dokuczania, 

wyśmiewania, grożenia, bicia, szantażowania miał wymiar 

jednostkowych zdarzeń, których odbiorcami była niewielka część 

badanych. 

8% dzieci wskazało na rzadkie doświadczanie przemocy ze 

strony rodzica. 

Doświadczanie agresji 

elektronicznej  

z użyciem Internetu  

i telefonów. 

Część dzieci dotknęło jednostkowe dokuczanie, poniżanie  

i deprecjonowanie za pośrednictwem komunikatorów 

społecznościowych. 

 

3. CZYNNIKI CHRONIĄCE -  SZKOŁA 

Relacje między 

uczniami 

 

 

Dzieci są otwarte, chętnie podejmują inicjatywę w relacjach 

rówieśniczych, są gotowe do spontanicznego nawiązywania 

relacji. Uczniowie są koleżeńscy, chętnie pożyczają sobie 

przybory, lubią spędzać ze sobą przerwy. 

Relacje między 

uczniami  

a wychowawcą klasy 

 

W dużym stopniu uczniowie są usatysfakcjonowani swoją relacją 

z wychowawcą , uważają , że mogą liczyć na jego pomoc, 

oceniają ich jako troskliwych i żywo zainteresowanych sprawami 

uczniów.  

Niektórzy uczniowie dostrzegają zjawisko nierównego 

traktowania i faworyzowania niektórych uczniów z uwagi na 
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otrzymywane lokaty ocenowe.  

Aktywność 

wychowawcy 

Aktywność nauczycieli 

Nauczyciele i wychowawcy żywo interesują się problemami 

uczniów i w większości  wykazują gotowość udzielania im 

pomocy i wsparcia. 

Postawa wobec szkoły  

i obowiązków 

szkolnych, aspiracje 

edukacyjne 

Połowa uczniów nie zastanawiała się nad kwestią swojego 

wykształcenia i dalszej ścieżki edukacyjnej. 29 % ankietowanych 

zamierza zdobyć wykształcenie wyższe. 

Zdecydowana większość dzieci lubi swoją klasę oraz nauczycieli. 

Ponadto w swoich odpowiedziach uczniowie wskazują na wysoki 

poziom zmotywowania i sumienność w  realizowaniu 

obowiązków szkolnych.  

4. CZYNNIKI CHRONIĄCE  - RODZINA  

Wspólne spędzanie 

czasu  

z rodzicami. 

Kontrola rodzicielska. 

Odpowiedzi i odczucia dzieci wskazują na wysokie 

zaangażowanie rodziców, którzy aktywnie wyrażają swoje 

zainteresowanie sposobami spędzania przez dzieci czasu  

i miejscem ich przebywania. 

5. CZYNNIKI CHRONIĄCE – INDYWIDUALNE 

Poczucie zadowolenia 

 

Swojej pozycji w klasie – 55,7% 

Kontaktów z kolegami – 64,56% 

Kontaktów z rodzicami – 77,22% 

Kontaktów z nauczycielami – 44,3% 

Swojej inteligencji -45,57% 

Swojego zdrowia – 68,35% 

Sposobu spędzania czasu wolnego – 58,23% 

Możliwości rozwoju swoich zainteresowań – 50,63% 

Samokontrola 

 

Znacząca część respondentów w sposób racjonalny  

i umiarkowany korzysta z zasobów komputerowych i Internetu. 

Praktyki religijne 

 

20% uczniów regularnie uczęszcza do kościoła i jest to dla nich 

istotną wartością. 

 Część uczniów wskazuje na wartość modlitwy w trudnych dla 

nich momentach. 

Zajęcia pozalekcyjne 

 i czas wolny 

Analiza czasu poświęconego na różne formy aktywności poza 

zajęciami w szkole wskazuje na dość niskie zainteresowanie 

uczniów udziałem w kołach zainteresowań, sekcjach, klubach – 

62 % , uprawianiem sportu w klubach/sekcjach – 63%, 

zorganizowanymi zajęciami artystycznymi – 64%. 

50,63 % nie korzysta z kultury poza domem (filmy, koncerty, 

spektakle, wystawy itp.). 

6. CZYNNIKI RYZYKA – RODZINA 

Wzorce zachowań 

ryzykownych  

 Większość uczniów ocenia pozytywnie swoją sytuację rodzinną, 

jedynie pojedyncze przypadki wskazują na problem nadużyć 

substancji psychoaktywnych przez członków najbliższej rodziny 

oraz na zjawisko przemocy i wulgarności w otoczeniu domowym. 

7. CZYNNIKI RYZYKA – SZKOŁA 

Sytuacja szkolna 

ucznia – wagary, 

problemy w nauce  

Z odpowiedzi uczniów wynika, że problem wagarów  

i nieuzasadnionej absencji jest marginalny.  

Niewielka grupa uczniów korzysta z korepetycji w zakresie 
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języka angielskiego i matematyki. 

87,08% uczniów nie powtarzało klasy. 

8. CZYNNIKI RYZYKA – GRUPA RÓWIEŚNICZA 

Niekorzystne wzory 

zachowań rówieśników 

 

Negatywnie oceniają kontakt rówieśników z powyższymi 

substancjami i podejmowanie przez nich zachowań 

niedozwolonych. Nie akceptują również stosowania w swojej 

obecności zachowań agresywnych oraz wulgaryzmów 

Postawy wobec 

zachowań 

ryzykownych 

rówieśników 

W momentach prowokowania i zachęcania przez grupę do 

kontaktu z substancjami psychoaktywnymi przeważająca 

większość wyraźnie manifestuje odmowę nie bojąc się reakcji 

grupy i wykluczenia. 

9. CZYNNIKI RYZYKA – INDYWIDUALNE 

Impulsywność  

 

Większość dzieci ocenia swoje zachowanie jako przemyślane  

i rozważne.  

34 % uczniów uważa, że czasami działa pod wpływem emocji  

i bez namysłu.  

Reakcja na stres 

 

W sytuacjach napotkanych  trudności i braku pewności co należy 

zrobić w danej sytuacji dzieci wykazują skłonność do 

poszukiwania kontaktu z rodzicami i rówieśnikami. Nie 

podejmują zachowań alienacyjnych, nie sięgają po substancje 

psychoaktywne, nie ujawniają zachowań destrukcyjnych. Część 

uczniów wskazuje na wartość modlitwy w trudnych dla nich 

momentach. Niektóre dzieci szukają zaś ukojenia w świecie 

wirtualnym. 

Przyzwolenie na 

zachowania ryzykowne  

Uczniowie w swoich odpowiedziach wskazują na wyraźny brak 

zgody i akceptacji ze strony rodziców na eksperymentowanie ze 

szkodliwymi substancjami, jak również na stosowanie 

wulgaryzmów, podejmowanie zachowań agresywnych, 

stosowanie przemocy. 

 

Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów klas I - III. 

● Znacząca większość uczniów - 77% zamieszkuje z rodzicami, natomiast 15 % 

ankietowanych tylko z matką. 72, 5 % spośród badanej grupy funkcjonuje w rodzinie 

pełnej, 20% stanowią rodziny, w których rodzice rozwiedli się. 

● Rodzeństwo posiada 70% uczniów.  

● 55 % uczniów nie posiada wiedzy na temat poziomu wykształcenia swoich rodziców.  

● Większość uczniów – 80% wyraziła zadowolenie z możliwości uczęszczania do 

szkoły. W odpowiedziach badanej grupy uczniów zarysowuje się obraz szkoły jako 

miejsca dającego poczucie bezpieczeństwa- wskazało tak 67,5 % badanych. Wpływ na 

taką ocenę mają: 

⮚ Nauczyciele dyżurujący 

⮚ Obecność pielęgniarki szkolnej 
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⮚ Opiekuńcza postawa nauczycieli 

⮚ Zakaz wstępu na teren szkoły osób nieupoważnionych 

● W ocenie uczniów niebezpieczne miejsca w szkole, to głównie toalety.   

● Zadowolenie z możliwości uczenia się wyraża 70% uczniów.  

● Przeważająca większość pozytywnie ocenia swoje relacje z rówieśnikami z klasy 

i darzy sympatią swoich nauczycieli. W uzasadnieniu uczniowie wskazują na 

pozytywne aspekty chodzenia do szkoły tj.:  

⮚ Możliwość zdobycia nowej wiedzy, umiejętności 

⮚ Rozwijanie relacji koleżeńskich, zawieranie nowych kolegów znajomości 

⮚ Miłą atmosferę panującą w szkole 

● Dominującym wzorem zachowań w zakresie podejmowania i utrzymywania relacji 

rówieśniczych wśród uczniów jest swobodne inicjowanie kontaktów, pozbawione 

nieśmiałości i zahamowań – 75%. 

● Analiza przekroju kompetencji i poszczególnych wzorów zachowań wśród uczniów, 

pozwala stwierdzić, iż 72,5% uczniów ujawnia kompetencje introspektywne: rozumie 

i definiuje swoje emocje. W zakresie kompetencji społecznych dzieci wykazują 

umiejętności adekwatnego reagowania i dopasowywania przedsięwzięć i postawy do 

kontekstu sytuacyjnego.  

● 45% badanych czasami prezentuje sumienność, dokładność i zaangażowanie w proces 

dydaktyczny, zaś 32,5% badanym towarzyszy ta postawa zawsze. 

● Zjawisko bicia, szarpania, wulgaryzmów i innych form dokuczania w odpowiedziach 

dzieci stanowi marginalny procent i ma charakter pojedynczych incydentów. 

● U części dzieci krystalizuje się wewnątrzsterowna orientacja determinująca 

zachowanie i stosunek do obowiązków szkolnych. 

● 92,5% uczestniczyło w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa w drodze do 

szkoły/domu oraz dotyczące dbania o swoje zdrowie  i uznała je za bardzo przydatne.  

● 25%  uczniów uczestniczyło w zajęciach z zakresu rozpoznawania i wyrażania swoich 

emocji. 

● 47,5% zdobyło wiedzę i umiejętności w zakresie konstruktywnych metod i form 

rozwiązywania konfliktów i pozytywnie ocenia efekt owych warsztatów. 

● W bieżącym roku szkolnym uczniowie biorą udział w zajęciach z zakresu profilaktyki 

i promocji zdrowia: piramida zdrowia, sport to zdrowie, profilaktyka COVID 19. 
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● 42,5% dzieci bierze udział w dodatkowych zajęciach sportowych, 40% - 

w pozalekcyjnych zajęciach językowych. 

Wnioski i spostrzeżenia uczniów klas IV- VI dotyczące przekroju problemów 

występujących w szkole. 

Znacząca większość uczniów jest zadowolona z:  

�  Osobistego poczucia bezpieczeństwa  – 44,3% 

�  Swojej pozycji w klasie – 55,7% 

�  Kontaktów z kolegami – 64,56% 

�  Kontaktów z rodzicami – 77,22% 

�  Kontaktów z nauczycielami – 44,3% 

�  Swojej inteligencji -45,57% 

�  Swojego zdrowia – 68,35% 

�  Sposobu spędzania czasu wolnego – 58,23% 

�  Możliwości rozwoju swoich zainteresowań – 50,63% 

Połowa uczniów nie zastanawiała się nad kwestią swojego wykształcenia i dalszej ścieżki 

edukacyjnej. 29 % ankietowanych zamierza zdobyć wykształcenie wyższe. 

Uczniowie pozytywnie oceniają kontakty ze swoimi rodzicami: 83 % kilka razy w tygodniu 

rozmawia z rodzicami o szkole i swoich ocenach, 63 % spędza czas poza domem wspólnie 

z rodzicami. 67 % uczniów angażuje się w pomoc rodzicom w domu. 

Analiza czasu poświęconego na różne formy aktywności poza zajęciami w szkole wskazuje 

na dość niskie zainteresowanie uczniów udziałem w kołach zainteresowań, sekcjach, klubach 

– 62 % , uprawianiem sportu w klubach/sekcjach – 63%, zorganizowanymi zajęciami 

artystycznymi – 64%. 

50,63 % nie korzysta z kultury poza domem (filmy, koncerty, spektakle, wystawy itp.) 

Znacząca część respondentów w sposób racjonalny i umiarkowany korzysta z zasobów 

komputerowych i Internetu.  

20% uczniów regularnie uczęszcza do kościoła i jest to dla nich istotną wartością.  

Odpowiedzi i odczucia dzieci wskazują na wysokie zaangażowanie rodziców, którzy 

aktywnie wyrażają swoje zainteresowanie sposobami spędzania przez dzieci czasu i miejscem 

ich przebywania.  
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Zdecydowana większość dzieci lubi swoją klasę oraz nauczycieli. Ponadto w swoich 

odpowiedziach uczniowie wskazują na wysoki poziom zmotywowania i sumienność 

w realizowaniu obowiązków szkolnych.  

Dzieci są otwarte, chętnie podejmują inicjatywę w relacjach rówieśniczych, są gotowe do 

spontanicznego nawiązywania relacji. Uczniowie są koleżeńscy, chętnie pożyczają sobie 

przybory, lubią spędzać ze sobą przerwy.  

W dużym stopniu uczniowie są usatysfakcjonowani swoją relacją z wychowawcą , uważają, 

że mogą liczyć na jego pomoc, oceniają ich jako troskliwych i żywo zainteresowanych 

sprawami uczniów.  

Niektórzy uczniowie dostrzegają zjawisko nierównego traktowania i faworyzowania 

niektórych uczniów z uwagi na otrzymywane lokaty ocenowe.  

Zdecydowana większość uczniów nie uczęszcza na korepetycje – 79,75%. 

Niewielka grupa uczniów korzysta z korepetycji w zakresie j. angielskiego i matematyki. 

87,08% uczniów nie powtarzało klasy. 

Z odpowiedzi uczniów wynika, że problem wagarów i nieuzasadnionej absencji jest 

marginalny.  

W sytuacjach prób namawiania ze strony rówieśników do zachowań i czynności wbrew 

swojej woli uczniowie w udzielanych odpowiedziach wskazują na wysokie kompetencje 

asertywności i nieuleganiu wpływowi grupy. Część uczniów w sytuacjach wątpliwości 

korzysta z pomocy rodziców i rówieśników. W momentach prowokowania i zachęcania przez 

grupę do kontaktu z substancjami psychoaktywnymi przeważająca większość wyraźnie 

manifestuje odmowę nie bojąc się reakcji grupy i wykluczenia. W swoich odpowiedziach 

wskazują na wyraźny brak zgody i akceptacji ze strony rodziców na eksperymentowanie ze 

szkodliwymi substancjami, jak również na stosowanie wulgaryzmów, podejmowanie 

zachowań agresywnych, stosowanie przemocy. 

Introspekcyjna ocena kondycji poznawczej uczniów wskazuje na nieznaczne trudności 

i ograniczenia w zakresie koncentracji uwagi, planowania swoich działań. Większość dzieci 

ocenia swoje zachowanie jako przemyślane i rozważne.  

W sytuacjach napotkanych  trudności i braku pewności co należy zrobić w danej sytuacji 

dzieci wykazują skłonność do poszukiwania kontaktu z rodzicami i rówieśnikami. Nie 

podejmują zachowań alienacyjnych, nie sięgają po substancje psychoaktywne, nie ujawniają 
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zachowań destrukcyjnych. Część uczniów wskazuje na wartość modlitwy w trudnych dla nich 

momentach. Niektóre dzieci szukają zaś ukojenia w świecie wirtualnym. 

Przeważająca część uczniów rozsądnie i racjonalnie korzysta z zasobów komputera 

i Internetu. Dzieci posiadają wysoką wiedzę w zakresie niebezpieczeństw dotyczących 

poruszania się w sieci, czego przykładem jest chronienie przez dzieci swoich danych, 

nieujawnianie szczegółów personalnych i ogólna ostrożność. 

Zdecydowana większość badanych przejawia wysoki poziom refleksji na temat szkodliwości 

substancji psychoaktywnych oraz negatywnych konsekwencji ich stosowania. Negatywnie 

oceniają kontakt rówieśników z powyższymi substancjami i podejmowanie przez nich 

zachowań niedozwolonych. Nie akceptują również stosowania w swojej obecności zachowań 

agresywnych oraz wulgaryzmów. 

Większość uczniów ocenia pozytywnie swoją sytuację rodzinną, jedynie pojedyncze 

przypadki wskazują na problem nadużyć substancji psychoaktywnych przez członków 

najbliższej rodziny oraz na zjawisko przemocy i wulgarności w otoczeniu domowym. 

Nieliczni badani przyznali, że dotknęło ich epizodyczne zjawisko dręczenia ze strony 

rówieśników . 7,5% przyznało się do aktywnego dręczenia i dokuczania innym dzieciom. 

Część dzieci dotknęło jednostkowe dokuczanie, poniżanie i deprecjonowanie za 

pośrednictwem komunikatorów społecznościowych. Również w kontaktach bezpośrednich 

problem dokuczania, wyśmiewania, grożenia, bicia, szantażowania miał wymiar 

jednostkowych zdarzeń, których odbiorcami była niewielka część badanych. 8% dzieci 

wskazało na rzadkie doświadczanie przemocy ze strony rodzica. 

Badani nie zawsze wiedzą i rozpoznają skutki i potencjalne zagrożenia wynikające 

z podejmowania zachowań ryzykownych w zakresie eksperymentowania i używania 

substancji psychoaktywnych, ich wiadomości na ten temat są czasami niekompletne, 

stereotypowe, nieprawdziwe. 

Zdecydowana większość badanych wskazuje na potrzebę częstego realizowania zajęć 

profilaktycznych w postaci: prezentacji, spektakli profilaktycznych, filmów, rozmów ze 

specjalistami. 

Dzieci są w posiadaniu wiadomości na temat bazy i wachlarza oferty zajęć pozalekcyjnych 

realizowanych na terenie szkoły, nie zawsze jednak są zainteresowane uczestnictwem w nich. 

Wnioski i spostrzeżenia uczniów klas VII- VIII dotyczące przekroju problemów 

występujących w szkole. 
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Analiza przekroju odpowiedzi respondentów w zakresie wglądu i autorefleksji 

w następujących obszarach funkcjonowania wskazuje na zadowolenie z:  

�  Osobistego poczucia bezpieczeństwa  – 46,27 % 

�  Swojej pozycji w klasie – 40,3 %% 

�  Kontaktów z kolegami – 47,76 % 

�  Kontaktów z rodzicami – 50,75 % 

�  Kontaktów z nauczycielami – 43,28 % 

�  Swojej inteligencji -34,33 % 

�  Swojego zdrowia – 44,78 % 

�  Sposobu spędzania czasu wolnego – 46,27 % 

�  Możliwości rozwoju swoich zainteresowań – 46,27 % 

�  Swojego charakteru – 44,78 % 

�  Wyobrażeń o przyszłości – 35,82 % 

 

23,88 %  uczniów nie zastanawiała się nad kwestią swojego wykształcenia i dalszej ścieżki 

edukacyjnej. 29,85 % ankietowanych zamierza zdobyć wykształcenie wyższe. 

79,1 % badanych zależy na tym, aby w przyszłości odnieść sukces zawodowy i wykonywać 

pracę swoich marzeń. 

Uczniowie pozytywnie oceniają kontakty ze swoimi rodzicami: 76,12 % kilka razy 

w tygodniu rozmawia z rodzicami o szkole i swoich ocenach, 34,33 % spędza czas poza 

domem wspólnie z rodzicami. 61,19 % uczniów angażuje się w pomoc rodzicom w domu. 

Ponadto 41,79 % rozmawia z rodzicami o swoich prywatnych sprawach.  

Analiza czasu poświęconego na różne formy aktywności poza zajęciami w szkole wskazuje 

na dość niskie zainteresowanie uczniów udziałem w kołach zainteresowań, sekcjach, klubach 

– 54 % , uprawianiem sportu w klubach/sekcjach – 56,72 %, zorganizowanymi zajęciami 

artystycznymi – 80,6 %. 

52,24 % nie korzysta z kultury poza domem (filmy, koncerty, spektakle, wystawy itp.) 

Znacząca część respondentów w sposób racjonalny i umiarkowany korzysta z zasobów 

komputerowych i Internetu.  

7,5 % uczniów regularnie uczęszcza do kościoła i jest to dla nich istotną wartością.  
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Odpowiedzi i odczucia dzieci wskazują na wysokie zaangażowanie rodziców, którzy 

aktywnie wyrażają swoje zainteresowanie sposobami spędzania przez dzieci czasu i miejscem 

ich przebywania.  

Większość dzieci lubi swoją klasę oraz nauczycieli. 

Ponadto w swoich odpowiedziach uczniowie wskazują na wysoki poziom zmotywowania 

i sumienność w  realizowaniu obowiązków szkolnych.  

Dzieci są otwarte, chętnie podejmują inicjatywę w relacjach rówieśniczych – 68,66 %, są 

gotowe do spontanicznego nawiązywania relacji. Uczniowie są koleżeńscy, chętnie pożyczają 

sobie przybory. 

Jakkolwiek młodzież wskazuje na niski poziom empatii i zrozumienia wśród rówieśników – 

47,76 % 

Uczniowie są umiarkowanie usatysfakcjonowani swoją relacją z wychowawcą , 26, 87 % 

uważa , że mogą liczyć na jego pomoc, 28,36 % ocenia wychowawców jako troskliwych 

i żywo zainteresowanych sprawami uczniów.  

Niektórzy uczniowie dostrzegają zjawisko nierównego traktowania i faworyzowania 

niektórych uczniów z uwagi na otrzymywane lokaty ocenowe – 26,87 %. Ponadto 44,78 % 

uważa, że nauczyciele wierzą w możliwości uczniów i zachęcają ich do podejmowania 

wysiłku i starań. 

Zdecydowana większość uczniów nie uczęszcza na korepetycje – 77,61 %. 

Niewielka grupa uczniów korzysta z korepetycji w zakresie j. angielskiego i matematyki. 

97,01 % uczniów nie powtarzało klasy. 

Z odpowiedzi uczniów wynika, że problem wagarów i nieuzasadnionej absencji jest 

marginalny.  

W sytuacjach prób namawiania ze strony rówieśników do zachowań i czynności wbrew 

swojej woli uczniowie w udzielanych odpowiedziach wskazują na wysokie kompetencje 

asertywności i nieuleganiu wpływowi grupy. 

Część uczniów w sytuacjach wątpliwości korzysta z pomocy rodziców i rówieśników. 

W momentach prowokowania i zachęcania przez grupę do kontaktu z substancjami 

psychoaktywnymi przeważająca większość wyraźnie manifestuje odmowę nie bojąc się 

reakcji grupy i wykluczenia. 

W swoich odpowiedziach wskazują na wyraźny brak zgody i akceptacji ze strony rodziców na 

eksperymentowanie ze szkodliwymi substancjami, jak również na stosowanie wulgaryzmów, 
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podejmowanie zachowań agresywnych, stosowanie przemocy, podejmowanie kontaktów 

seksualnych. 

Introspekcyjna ocena kondycji poznawczej uczniów wskazuje na nieznaczne trudności 

i ograniczenia w zakresie koncentracji uwagi, planowania swoich działań. Większość dzieci 

ocenia swoje zachowanie jako przemyślane i rozważne. Istnieje grupa uczniów, którzy 

działają pod wpływem chwili, bez namysłu- 38, 81 % 

W sytuacjach napotkanych  trudności i braku pewności co należy zrobić w danej sytuacji 

dzieci wykazują skłonność do poszukiwania kontaktu rówieśnikami 47,76 % oraz podejmują 

zachowania alienacyjne – 35,82 %. 50,75 % w sytuacjach dla siebie trudnych nie zwraca się 

po pomoc do rodziców.  100 % badanych nie sięga po alkohol, zdecydowana większość nie 

interesuje się innymi substancjami psychoaktywnymi, nie ujawnia zachowań destrukcyjnych. 

Wysoki procent badanych wskazując na podejmowane przez siebie czynności i aktywności 

w chwilach spadku formy emocjonalnej akcentuje: gry komputerowe – 61,19 %, słuchanie 

muzyki i oglądanie telewizji – 62,69 %, spacer – 25,37 %, rozładowanie emocji poprzez płacz 

– 43,27 %., fokusowanie się na problemie – 35,82 %. 

Przeważająca część uczniów rozsądnie i racjonalnie korzysta z zasobów komputera 

i Internetu. Dzieci posiadają wysoką wiedzę w zakresie niebezpieczeństw dotyczących 

poruszania się w sieci, czego przykładem jest chronienie przez dzieci swoich danych, 

nieujawnianie szczegółów personalnych i ogólna ostrożność. 

Badani przejawiają zróżnicowany poziom refleksji na temat szkodliwości substancji 

psychoaktywnych oraz negatywnych konsekwencji ich stosowania. Część ocenia negatywnie 

kontakt rówieśników z powyższymi substancjami, zaś część przejawia niepokojącą 

obojętność w tym zakresie. Podobny dyferencjał obserwuje się również w odniesieniu do 

zachowań agresywnych oraz wulgaryzmów. 

Większość uczniów ocenia pozytywnie swoją sytuację rodzinną, jedynie pojedyncze 

przypadki wskazują na problem nadużyć substancji psychoaktywnych przez członków 

najbliższej rodziny oraz na zjawisko przemocy i wulgarności w otoczeniu domowym. 

Wyjątek stanowi zjawisko chronicznego palenia papierosów w środowisku rodzinnym – 

28,36 %. 

13,43 % przyznało, że dotknęło ich zjawisko dręczenia ze strony rówieśników. 2,99 % 

przyznało się do aktywnego dręczenia i dokuczania innym dzieciom. Część dzieci dotknęło 

dokuczanie, poniżanie i deprecjonowanie za pośrednictwem komunikatorów 
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społecznościowych – około 10 %. Również w kontaktach bezpośrednich problem dokuczania, 

wyśmiewania, grożenia, bicia, szantażowania miał wymiar jednostkowych zdarzeń, których 

odbiorcami była niewielka część badanych. 2,99 % dzieci wskazało na rzadkie doświadczanie 

przemocy ze strony rodzica, 5,97 % ze strony rówieśników. 

Badani nie zawsze wiedzą i rozpoznają skutki i potencjalne zagrożenia wynikające 

z podejmowania zachowań ryzykownych w zakresie eksperymentowania i używania 

substancji psychoaktywnych, ich wiadomości na ten temat są czasami niekompletne, 

stereotypowe, nieprawdziwe. 

Analiza wiedzy adolestentów w zakresie specyfiki działania narkotyków, ich szkodliwości 

i procesu uzależnieniowego wskazuje na relatywnie niski poziom wiadomości młodzieży 

w obszarze tego tematu. 

Zdecydowana większość badanych wskazuje  iż nie brała udziału w zajęciach 

profilaktycznych w postaci: prezentacji, spektakli profilaktycznych, filmów, rozmów ze 

specjalistami. 

Dzieci są w posiadaniu wiadomości na temat bazy i wachlarza oferty zajęć pozalekcyjnych 

realizowanych na terenie szkoły lub okolicy, nie zawsze jednak są zainteresowane 

uczestnictwem w nich. Wyjątek, to zajęcia sportowe, w których uczestniczy 38,81 %. 

 

Wnioski i spostrzeżenia rodziców uczniów klas I- III dotyczące przekroju problemów 

występujących w szkole. 

Znacząca większość rodziców jest bardzo zadowolona z:  

�  Kontaktów z nauczycielami – 69,23 % 

�  Bezpieczeństwa w szkole – 46,15 % 

�  Otrzymywanych form wsparcia – 53,85 % 

�  Relacji dzieci z rówieśnikami- 46,15 % 

Rodzice w liczbie 84,62 % są „raczej zadowoleni” z przeprowadzonych w szkole działań 

profilaktycznych i widzą potrzebę ich kontynuacji 

Analiza przekroju czynności i czasu poświęconego na wspólną aktywność i rozmowy 

z dzieckiem wskazuje na wysokie zaangażowanie rodziców, bieżące i aktywne wspieranie 

dziecka, zainteresowanie jego problemami. 

Zdecydowana większość rodziców uważa za niedopuszczalne podejmowanie przez dzieci 
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i ich rówieśników jakichkolwiek kontaktów z substancjami psychoaktywnymi , zachowań 

seksualnych, stosowanie wulgaryzmów oraz przemocy i siły we wzajemnych relacjach. 

 

Wnioski i spostrzeżenia rodziców uczniów klas IV- VIII dotyczące przekroju problemów 

występujących w szkole. 

Znacząca większość rodziców jest „raczej zadowolona” z:  

�  Kontaktów z nauczycielami – 57 % 

�  Bezpieczeństwa w szkole – 49 % 

�  Otrzymywanych form wsparcia – 46 % 

�  Relacji dzieci z rówieśnikami – 49 % 

Analiza przekroju czynności i czasu poświęconego na wspólną aktywność i rozmowy 

z dzieckiem wskazuje na wysokie zaangażowanie rodziców, bieżące i aktywne wspieranie 

dziecka, zainteresowanie jego problemami. 

Zdecydowana większość rodziców uważa za niedopuszczalne podejmowanie przez dzieci 

i ich rówieśników jakichkolwiek kontaktów z substancjami psychoaktywnymi , zachowań 

seksualnych, stosowanie wulgaryzmów oraz przemocy i siły we wzajemnych relacjach. 

 

Wnioski i spostrzeżenia nauczycieli i pracowników szkoły  

dotyczące  funkcjonowania uczniów w szkole 

● Większość nauczycieli wyraziła relatywne zadowolenie z kontaktów zarówno z uczniami, 

jak i rodzicami. Pozytywnie ocenia również relacje ze współpracownikami  w szkole oraz 

relacje z przełożonymi. 

● Połowa pracowników jest zadowolona z możliwości rozwoju zawodowego i pozycji 

zajmowanej w pracy. 

● Nauczyciele w przeważającej większości starannie planują swoje działania, są opanowani 

i rozważni. 

● Z uwagi na specyfikę usytuowania szkoły, respondenci zauważają pojedyncze przypadki 

osób postronnych palących papierosy i spożywających alkohol. 
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● Niektórzy nauczyciele wskazują na problem nadmiernego korzystania przez uczniów 

z telefonów komórkowych. Nikt zaś nie zaobserwował problemu picia alkoholu, palenia 

papierosów i spożywania przez uczniów innych substancji psychoaktywnych. 

● Wskazano pojedyncze przypadki wykluczenia społecznego, przezywania i wyśmiewania, 

używania wyzwisk i wulgaryzmów. 

● Ujawniają się wśród uczniów specyficzne zachowania agresywne (popychanie, 

szturchanie, szarpanie i bicie). 

● W ubiegłym roku szkolnym pojedyncze osoby uczestniczyły w zajęciach pozalekcyjnych, 

konkursach i wolontariacie. 

● Znaczącą rolę w opinie nauczycieli odgrywają zadania promowania zdrowia 

psychicznego, fizycznego i duchowego. Ponadto nauczyciele akcentują wartość działań 

profilaktycznych w szkole. 

● Grono pedagogiczne w swoich działaniach i inicjatywach odczuwa i wskazuje na 

wsparcie i współpracę z dyrekcją, gronem pedagogicznym, bazą specjalistów, a także 

z placówkami wspomagającymi działania profilaktyczne w  szkole. 

● Nauczyciele akcentują zasadność wspomagania się w swoich działaniach i pracy 

dydaktyczno – wychowawczej z wachlarzem działań dodatkowych: monitoring, ochrona 

na terenie szkoły, warsztaty tematyczne, zajęcia sportowe i pozalekcyjne, współpraca 

z instytucjami. 

● W swojej pracy, działalności profilaktycznej nauczyciele wskazują na znaczący poziom 

motywacji wśród uczniów, poziom ich wiedzy i otwartość w opisywaniu swoich 

doświadczeń w zakresie zachowań ryzykownych. 

● W bieżącym roku szkolnym na terenie szkoły korzysta się z następujących form 

podnoszących poziom bezpieczeństwa uczniów w placówce: obiekt zamknięty w czasie 

zajęć lekcyjnych, monitoring otwartych przestrzeni w czasie przerw, regulowanie wejść 

i wyjść osób trzecich na teren szkoły. 

● W ocenie nauczycieli środki szkoły na realizację działań profilaktycznych są 

niewystarczające. 

● Nauczyciele w obszarze podejmowanej tematyki profilaktycznej wskazują zasadność 

skupienia się na następujących kierunkach: 

�  Rozwój osobisty ucznia 

�  Rozwój kompetencji emocjonalnych i społecznych 
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�  Rozwój kompetencji zadaniowych 

�  Cyberprzemoc rówieśnicza 

�  Agresja werbalna i przemoc fizyczna 

�  Uzależnienia 

Nauczyciele widzą dalsza potrzebę edukowania uczniów i rodziców w zakresie potencjalnych 

zagrożeń sytuacyjnych i kompetencji psychospołecznych. 

 

B. Rozpoznanie problemów w sferze emocjonalnej, społecznej, fizycznej uczniów 

po powrocie do szkoły z uczenia on-line  

 

● Termin rozpoznania  

W związku z wytycznymi MEiN dotyczącymi powrotu uczniów do szkoły po izolacji 

domowej związanej z zawieszeniem  zajęć w szkole z powodu walki z COVID 19 

w czerwcu i we wrześniu 2022 nauczyciele wychowawcy prowadzili rozpoznanie 

problemów uczniów w sferze emocjonalnej, społecznej, fizycznej. 

 

● Metody i narzędzia  

Wykorzystane w diagnozie metody to przede wszystkim obserwacja. Do badania 

wykorzystano  następujące narzędzia: 

- Skala wpływu COVID-19 i izolacji domowej na dzieci i młodzież (Mireia Orgilés, 

Alexandra Morales, José Pedro Espada) w polskiej adaptacji Wiesława Poleszaka 

i Grzegorza Katy (2021) oraz  

- karta obserwacji zachowań uczniów w klasie po powrocie z izolacji  Rozpoznanie 

problemów w sferze emocjonalnej, społecznej, fizycznej po powrocie do szkoły po 

izolacji wywołanej pandemią COVID-19)  

 

Wychowawcy uzupełnioną kartę diagnozującą sytuację w całej klasie przekazali pedagogowi, 

który na podstawie wyników badania w poszczególnych klasach opracował wyniki dla całej 

szkoły.  

Wyniki zbiorcze ankiet po izolacji COVID. 

● Zauważa się obniżenie osiągnięć w nauce u części uczniów – 9,8% 

● W zakresie problemów poznawczych ujawniają się zwłaszcza trudności z podtrzymaniem 

pola uwagi i koncentracją – 14,2% 
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● Sposób funkcjonowania dzieci i młodzieży i podtrzymywania przez nich relacji 

rówieśniczych przedstawia i zarysowuje istnienie znaczącego regresu kondycji 

emocjonalnej, przejawiającej się smutkiem i apatią – 4,6 % 

● W odpowiedziach wychowawców wyraźnie zaakcentowany jest problem obniżenia 

ogólnej sprawności fizycznej u dzieci – 3,8 % 

● W wyniku rozmów diagnozujących i wspierających zaznacza się problem utraty 

zainteresowań i zobojętnienia wśród dzieci i młodzież. Nie rozwijania i nie podejmowania 

aktywności pozaszkolnej – 4,8 % 

● Nauczyciele zwracają również uwagę na fakt pogorszenia się u dzieci wzroku i przyrost 

masy ciała spowodowanych izolacją, ograniczeniem ruchu oraz spędzaniem znaczącej 

ilości czasu przed komputerem 

● U nielicznej grupy uczniów ujawniły się i spotęgowały zachowania agresywne, 

impulsywne – 3,5 %.  
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Rok szkolny 2022/2023 

Rozpoznanie problemów w sferze emocjonalnej, społecznej, fizycznej uczniów po powrocie do szkoły po izolacji wywołanej pandemią COVID19 

WYNIKI ZBIORCZE OBSERWACJI ZACHOWAŃ UCZNIÓW PW SZKOLE O POWROCIE Z IZOLACJI (na podstawie kart obserwacji zachowań uczniów w klasie) 

 

L.p. Klasa 

Rozpoznanie wstępne problemu prowadzone przez wychowawcę 

Uwagi sfery 

emocjonalna  społeczna  poznawcza  fizyczna sfery jednocześnie  
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klasy pierwsze                    

1. I A   1  1  1  5 1 2         

2. I B                    

3. I C                    

4. I D 1        3  1         

 Razem 1  1  1  1  8 1 3         

klasy drugie                     

5. II A       4 3 3           

6. II B                    

7.  II C         4           

8. II D                    

 Razem       4 3 7           

klasy trzecie                    

9. III A 1      2  4  6 12        

10. III B       4  3           

11. III C  1 1        4    5     

12. III D 2 2 2    15 20 20 2          

13. III  E     10 5 2             

 Razem 3 3 3  10 5 23 20 20 2 10 12   5     

klasy czwarte                    
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14. IV A                    

15. IV B  1    1   1           

16. IV C                    

17. IV D 8 5 1  4  8 4 14  5   10      

18. IV E     2    3           

 Razem 8 6 1  6 1 8 4 18  5   10      

klasy piąte                    

19. V A   1  1  1 1            

20. V B  2   1    4 4 2 2  4      

21. V C                    

22. V D       1    1         

 Razem  2 1  2  2 1 4 4 3 2  4      

klasy szóste                    

23. VI A 1 1                  

24. VI B     3    23           

 Razem 1 1   3    23           

klasy siódme                    

25. VII A  1 1      3           

26. VII B 1   1                

27. VII C       22             

28. VII D 1 1  2     1         1  

29. VII E        1  1      1    

30. VII F  10   2    2   4        

 Razem 2 12 1 3 2  22 1 6 1  4    1  1  

klasy ósme                    

31. VIII A 15   2 2  10 5 5  1 10        

32. VIII B    1                

33. VIII C 2                   

34. VIII D                    

35. VIII E 2        13    1 2    6  

36 VIII F       2 1            

 Razem 19   3 2  12 6 18  1 10 1 2    6  

 RAZEM 34 24 6 6 26 6 72 35 104 8 22 28 1 16 5 1 0 7  

 % 4,6 3,3 0,8 0,8 3,5 0,8 9,8 4,8 14,2 1,1 2,9 3,8 0,1 2,2 0,7 0,1 0 0,9  



 

 

C. Uzyskane wyniki badań (rozpoznane typowe problemy u uczniów – grupowe 

i indywidualne)  

  

Zidentyfikowany obszar/ 

problem  

Propozycje działań interwencyjnych  

Izolacja, problemy z 

ponownym wejściem do 

grupy.  

Reintegracja z zespołem klasowym.  

Stosowanie zindywidualizowanych sposobów pomocy 

i wsparcia dla ucznia.  

Utrata pewności siebie, wiary 

we własne możliwości.  

Wzmocnienia, pozytywna informacja zwrotna, zadania na 

miarę możliwości ucznia, pomoc innym.  

Promowanie wiedzy o sposobach radzenia sobie ze 

stresem w pandemii (M. Kossowska, N. Letki, T. 

Zaleśkiewicz, S. Wichary, Człowiek w obliczu pandemii. 

Psychologiczne i społeczne uwarunkowania zachowań w 

warunkach kryzysu zdrowotnego, 2020).  

Stres, depresja, 

samookaleczenia, myśli 

samobójcze, próby 

samobójcze, stany lękowe lub 

chroniczne napięcie i 

niepokój.  

Rozmowy, techniki relaksacyjne.  

Aktywność fizyczna (bieganie, siłownia, taniec, spacery 

itp.).  

Wpływ na otoczenie, np. wybór zadań, planowanie działań 

w klasie.  

Włączanie w pomoc innym, przysługa dla innych.  

Spotkania ze specjalistą.  

Nadwaga i otyłość.  Ruch, spacery, właściwa dieta.  

Lęk związany z 

niewywiązywaniem się 

z obowiązków zdalnego 

uczenia się.  

Dokonanie diagnozy umiejętności bez oceniania.  

Sprzeczne informacje 

związane z pandemią COVID-

19 i szczepieniami.  

Rozmowy – analiza faktów, obalanie mitów.  

Agresja/ przemoc (w grupie 

rówieśniczej i w domu).  

Profilaktyka, działania wpisane w programy edukacyjne.  

Uzależnienie od komputera, 

gier on-line lub telefonu.  

Rozpoznanie i rozwijanie zainteresowań ucznia, 

organizacja czasu, wprowadzenie ograniczeń przez 

rodziców, kontakt ze specjalistami.  



 

 

ROZDZIAŁ VIII 

TREŚCI O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM I PROFILAKTYCZNYM  

Działania edukacyjne 

Działanie Sposób realizacji Adresaci działań Odpowiedzialni 

Zajęcia rozwijające 

kompetencje społeczno- 

emocjonalne, akcentujące 

konstruktywne wzory 

zachowań. 

Warsztaty 

Zabawy 

tematyczne 

uczniowie wychowawcy 

Zajęcia rozwijające zakres 

wiedzy uczniów na temat 

dbania o własne 

bezpieczeństwo: 

komunikacyjne, w korzystaniu 

z technologii komputerowych, 

zagospodarowywania czasu 

wolnego. 

Warsztaty 

konkursy 

uczniowie wychowawcy 

Poszerzenie wiedzy rodziców 

i nauczycieli na temat 

prawidłowości rozwoju 

i zaburzeń zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży, 

rozpoznawania wczesnych 

objawów używania środków 

i substancji odurzających oraz 

substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych, 

a także suplementów diet 

i leków w celach innych niż 

medyczne oraz postępowania 

w tego typu przypadkach. 

Spotkanie 

samokształceniowe 

zespołów 

wychowawczych.  

Spotkanie 

z pracownikami 

poradni. 

 

nauczyciele 

rodzice 

dyrektor 

wychowawcy 

Modyfikacja COVID  

Poszerzenie wiedzy rodziców, 

nauczycieli i wychowawców na 

temat objawów, 

rozprzestrzeniania się, zasięgu 

koronawirusów i zapobiegania 

im, w tym COVID-19, 

stosowanych testów oraz 

szczepionek. 

Spotkania 

 w klasach 

 z rodzicami. 

 

rodzice 

nauczyciele 

dyrektor 

wychowawca 

Systematyczne podejmowanie 

tematyki ochrony zdrowia 

w związku z epidemią 

koronawirusa.  

Poszerzenie wiedzy uczniów na 

Pogadanki. 

Prezentacje. 

uczniowie wychowawcy 

pielęgniarka 

 



 

 

temat suplementów 

dietyi leków.  

Przekazywanie wiedzy na temat 

tego, czym jest niezdrowy 

sposób odżywiania, czym są 

zachowania sedenteryjne, jakie 

są skutki małej aktywności 

fizycznej dla dzieci i młodzieży 

szkolnej. 

Wyrównywanie braków 

i zaległości w trakcie zajęć 

dodatkowych. 

Zajęcia dodatkowe 

poza planem. 

uczniowie nauczyciele 

przedmiotu 

Pomoc w opracowaniu strategii 

skutecznego uczenia się. 

Indywidualne 

konsultacje. 

Uczniowie 

wykazujący trudności 

edukacyjne. 

wychowawcy 

pedagog 

psycholog 

Dodatkowe wsparcie w toku 

bieżącej pracy na lekcji. 

Dostosowania 

treści do 

możliwości 

uczniów i ich 

potencjału 

intelektualnego. 

uczniowie nauczyciele 

przedmiotu 

Selektywny dobór ćwiczeń 

w ramach zajęć wychowania 

fizycznego w odniesieniu do 

specyfiki ograniczeń ucznia. 

Warsztaty. 

Konkursy. 

uczniowie nauczyciele w-f 

 

Działania informacyjne 

Działanie Sposób realizacji Adresaci działań Odpowiedzialni 

Informowanie 

o skutkach zażywania 

substancji psychoaktywnych 

i konsekwencjach 

podejmowania zachowań 

ryzykownych i niedozwolonych. 

Pogadanki 

Prelekcje 

warsztaty 

uczniowie wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

psycholog 

specjaliści PP-P 

Informowanie 

o odpowiedzialności prawnej 

nieletnich 

Pogadanki 

Prelekcje 

uczniowie wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

psycholog 

Przedstawianie dzieciom 

wachlarza oferty zajęć 

dodatkowych realizowanych na 

terenie szkoły i miasta. 

Informacje  

w formie 

plakatowej. 

Przekaz ustny 

uczniowie nauczyciele 

Informowanie o możliwych 

kierunkach i placówkach 

Informacje. 

Rozmowy. 

uczniowie 

rodzice 

pedagog 

psycholog 



 

 

specjalistycznych udzielających 

pomocy i wsparcia 

w poszczególnych obszarach 

problemowych. 

wychowawcy 

Poradnictwo dla rodziców. Konsultacje. rodzice nauczyciele 

pedagog 

psycholog 

 

Działania profilaktyczne 

Działanie Sposób realizacji Adresaci działań Odpowiedzialni 

Warsztaty i pogadanki  

z zakresu wybranej tematyki 

profilaktycznej. 

Warsztaty 

Pogadanki 

uczniowie wychowawcy 

pedagog 

pracownicy PP-P 

Poradnictwo dla rodziców. Konsultacje rodzice nauczyciele 

pedagog 

psycholog 

Informowanie o możliwych 

kierunkach i placówkach 

specjalistycznych udzielających 

pomocy i wsparcia 

w poszczególnych obszarach 

problemowych. 

Informacje 

Rozmowy 

rodzice wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

psycholog 

Warsztaty z zakresu 

konstruktywnych form 

rozwiązywania konfliktów 

rówieśniczych. 

Warsztaty uczniowie wychowawcy 

pedagog 

psycholog 

Wspieranie wszystkich uczniów 

i wychowanków  

w prawidłowym rozwoju 

i zdrowym stylu życia oraz 

podejmowanie działań, których 

celem jest ograniczanie 

zachowań ryzykownych 

niezależnie od poziomu ryzyka 

używania przez nich środków 

i substancji, odurzających oraz 

substancji psychotropowych. 

Pogadanki 

Prezentacje 

uczniowie wychowawcy 

nauczyciele 

Wspieranie uczniów 

i wychowanków, którzy ze 

względu na swoją sytuację 

rodzinną, środowiskową lub 

uwarunkowania biologiczne są 

w wyższym stopniu narażeni na 

rozwój zachowań ryzykownych. 

Rozmowy 

wspierające. 

 

Spotkania 

z rodzicami. 

uczniowie wychowawcy 

pedagog 

psycholog 



 

 

Rozmowy wspierające. Konsultacje 

indywidualne. 

uczniowie – 

adekwatnie do 

potrzeb. 

pedagog 

psycholog 

wychowawcy 

Ćwiczenia z zakresu 

mnemotechnik i szybkiego 

czytania. 

Zajęcia na 

godzinach 

wychowawczych. 

uczniowie wychowawca 

pedagog 

psycholog 

Konkursy tematyczne 

 o zdrowym odżywianiu. 

Konkurs. uczniowie nauczyciele 

Promowanie zdrowego stylu 

życia i właściwych nawyków 

żywieniowych. 

Pogadanki. 

Warsztaty. 

uczniowie nauczyciele 

 pedagog 

Promowanie bezpiecznych 

wzorów zachowań w dobie 

COVID 19. Akcentowanie wagi 

dbania o dobrostan psychiczny 

w związku z zagrożeniem 

izolacją społeczną. 

Rozmowy. 

Tematyka godzin 

wychowawczych. 

uczniowie wychowawcy 

 

Działania wychowawcze 

Działanie Sposób realizacji Adresaci działań Odpowiedzialni 

Rozmowy uświadamiająco- 

wspierające. 

Rozmowy 

indywidualne. 

Konsultacje 

uczniowie wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

pracownicy PP-P 

Wspieranie rodziców 

w pełnieniu funkcji 

wychowawczej poprzez 

wskazywanie konstruktywnych 

metod i form wpływania na 

zachowania dzieci 

i modelowania ich postaw. 

Rozmowy 

indywidualne., 

konsultacje. 

rodzice wychowawcy 

pedagog 

psycholog 

Poszerzenie wiedzy rodziców lub 

opiekunów, nauczycieli 

i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju 

i zaburzeń zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży, 

rozpoznawania wczesnych 

objawów używania środków 

i substancji odurzających oraz 

substancji psychotropowych 

także suplementów diet i leków 

w celach innych niż medyczne 

Pogadanki. 

Prelekcja. 

rodzice/opiekunowie specjaliści PP-Pp 

wychowawcy 

pielęgniarka 



 

 

oraz postępowania w tego typu 

przypadkach. 

Kształtowanie u uczniów 

i wychowanków umiejętności 

życiowych, w szczególności 

samokontroli, radzenia sobie 

ze stresem, 

rozpoznawania wyrażania 

własnych emocji. 

Pogodanki. 

Prezentacje. 

Filmy. 

Warsztaty. 

uczniowie wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

Kształtowanie krytycznego 

myślenia i wspomaganie uczniów 

i wychowanków 

w konstruktywnym 

podejmowaniu decyzji 

w sytuacjach trudnych, 

zagrażających prawidłowemu 

rozwojowi i zdrowemu życiu. 

Pogadanki.  

Prezentacje. 

Filmy. 

Warsztaty. 

Projekty edukacyjne. 

uczniowie wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

Monitorowanie sytuacji 

ocenowej uczniów wykazujących 

trudności w nauce. 

Kontrola ocen i 

frekwencji w 

dzienniku Librus. 

uczniowie wychowawcy 

pedagog 

Wycieczki i wyjścia szkolne 

promujące bazowe wartości 

etyczne. 

Wyjścia poza teren 

szkoły. 

Wycieczki 

edukacyjne. 

uczniowie nauczyciele 

Przeciwdziałanie agresji. Pogadanki. 

Warsztaty. 

uczniowie wychowawcy 

pedagog 

psycholog 

Dyscyplinowanie i korygowanie 

samowolnych 

i niezdyscyplinowanych uczniów 

ignorujących zasady dotyczące  

COVID 19. 

Rozmowy. uczniowie nauczyciele 

 
  



 

 

Ewaluacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego w roku szkolnym 2021/2022 

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach 

 

W roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzono przesiewowy pomiar sondażowy wśród 

uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie newralgicznych obszarów Programu 

Profilaktyczno- Wychowawczego stanowiących celowane i intencjonalne kierunki 

analizowania wskazywanych i typowanych przez respondentów na etapie protodiagnozy 

wątpliwości, spostrzeżeń, uwag. Przygotowane narzędzie było anonimowe, umieszczone na 

platformie Librus, wraz z opracowaniem statystycznym. Zebrany materiał i jego analiza 

stanowić będą bazę i elementarny drogowskaz zapatrywań i operacjonalizacji w zakresie 

doboru i dostosowań oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych projektowanych przez 

szkołę na następny rok szkolny. 

Szczegółowa analiza i typowane odpowiedzi/ wskazania respondentów: 

I  Uczniowie:  

W badaniu wzięła udział grupa 42 uczniów z klas 4-8. Połowa badanych wskazała iż szkoła 

jest miejscem, w którym czują się bezpiecznie. 

 Również w oczach połowy uczniów nauczyciele dbają o ich dobrostan i dobre samopoczucie 

w szkole.  

40% uczniów zasygnalizowało doświadczenia w szkole zjawiska przemocy, najczęstszą 

wskazywaną przez nich formą przemocy jest: 

 wyśmiewanie,  

 odrzucenie przez grupę i  

 wyzwiska.  

W trudnych/granicznych/niebezpiecznych sytuacjach dzieci o zajściu alarmują wychowawcę, 

zaś wsparcia najczęściej poszukują u kolegów/koleżanek. Ponadto 33% nikomu nie zgłasza 

problemu, co jest niepokojącym zjawiskiem, nad którym warto się pochylić projektując 

oddziaływania wychowawczo-pomocowe w przyszłym roku.  

Większość dzieci zgłaszających problem uważa, iż uzyskała pomoc/wsparcie. Dwuznaczny 

jest wynik w zakresie wskazywanych przez młodzież odpowiedzi w obszarze poczucia 

akceptacji/szacunku/satysfakcjonujących relacji rówieśniczych w obrębie zespołu klasowego. 



 

 

69% badanych wskazuje, iż informują i relacjonują codzienny tryb funkcjonowania i zajść 

w szkole, 86% respondentów w wyniku zasygnalizowanych rodzicom trudności/ograniczeń 

uzyskuje od rodziców i bliskich pomoc i wsparcie.  

Analiza odpowiedzi młodzieży dotyczących zachowań ryzykownych, w tym kontaktów 

z substancjami psychoaktywnymi ujawniają iż, zjawisko używania substancji uzależniających 

jest dostrzegane przez grupę 38%,   z czego w większości problem ten dotyczy palenia 

papierosów. 

W opinii uczniów niewystarczający jest zakres i formy przekazywanych przez szkołę 

informacji o szkodliwości substancji uzależniających.  

Zdecydowana większość badanych deklaruje, iż będąc świadkiem sytuacji 

dokuczania/wyśmiewania komuś przez grupę, reaguje, podejmuje działania interwencyjne. 

Marginalne odpowiedzi sygnalizowały obojętność wobec  przejawów przemocy w grupie 

rówieśniczej, obawy przed konsekwencjami podejmowanych reakcji.  

Zdecydowana większość badanych ocenia infrastrukturę szkoły jako bezpieczną i przyjazną. 

W kilku odpowiedziach jako miejsce niebezpieczne wskazywano: toaleta, szatnia męska 

w hali sportowej.  

Większość respondentów 83% uważa  współpracę  z nauczycielami jako zadawalającą. 

Pojedyncze przypadki wskazują na krytyczną i oceniającą postawę nauczycieli, ich niechęć 

wobec uczniów, nie internalizowanie zgłaszanych przez uczniów uwag i sygnałów.  

We wskazywanych przez uczniów propozycjach usprawniających funkcjonowanie szkoły 

pojawiły się sygnały dotyczące: 

 indywidualnego podejścia 

  zdecydowanych reakcji na przemoc 

  większej wyrozumiałości 

  nadążania za preferencjami młodzieży 

  większej dialogowości 

  relacji partnerskiej 

  pogadanek tematycznych z psychologiem na tematy sugerowane przez 

młodzież 

  Uczniowie wskazują na potrzebę prowadzenia sklepiku szkolnego.  



 

 

II  Rodzice:  

W badaniu wzięło udział 55 rodziców uczniów klas 4 – 8.  

Zdecydowana większość rodziców 84% uważa, że szkoła jest bezpiecznym miejscem dla ich 

dzieci. 80% rodziców stwierdza także, że nauczyciele wspierają dzieci i dbają o ich dobrostan 

i dobre samopoczucie. 

76% rodziców deklaruje, że ich dzieci w ostatnim czasie nie doświadczyły przemocy ze 

strony innych uczniów. 2,4% zasygnalizowało doświadczenia w szkole zjawiska przemocy ze 

strony rówieśników. Najczęstszą wskazywaną formą przemocy jest:  

 wyśmiewanie 

 wyzwiska 

 odrzucenie przez grupę. 

80% rodziców wskazuje, że ich dziecko w sytuacji trudnej zwraca się o pomoc do 

wychowawcy. Około 20% uczniów szuka pomocy u nauczyciela przedmiotu lub 

dyżurującego, zaś  2,2% uczniów nie sygnalizuje problemu nikomu. 

W większości rodzice uważają, że ich dzieci otrzymały wsparcie i pomoc adekwatnie do 

zgłoszonego problemu. 

Zdecydowana większość rodziców twierdzi, iż dzieci informują i relacjonują w domu pobyt 

w szkole i wszelkie zajścia mające miejsce na jej terenie. 

W ocenie rodziców ich dzieci są szanowane i akceptowane przez koleżanki i kolegów z klasy. 

Zdecydowana większość rodziców 93% nie dostrzega zjawiska używania substancji 

uzależniających przez uczniów w szkole. Tylko 7% rodziców uważa, że problem istnieje 

i dotyczy palenia papierosów i spożywania alkoholu. 

W opinii rodziców wiedza przekazywana dzieciom na temat szkodliwości substancji 

uzależniających jest zadowalająca.   

Zdecydowana większość ponad 90% rodziców ocenia szkołę jako miejsce bezpieczne 

i przyjazne. W kilku odpowiedziach jako miejsce niebezpieczne opiekunowie wskazywali: 

toaletę, szatnię w hali sportowej, a także ustronne miejsca na boisku szkolnym, gdzie nie 

sięga monitoring. 



 

 

Zdecydowana większość udzielająca odpowiedzi 84% jest zadowolona ze współpracy 

z nauczycielami szkoły. Niezadowolenie wskazuje 16% rodziców, dotyczy ono współpracy 

zarówno w sferze edukacyjnej, jak i wychowawczej, np. brak szacunku i traktowanie uczniów 

z niższością, brak wsłuchiwania się w problemy, przeciążanie nauką, nieprofesjonalne 

podejście, stronniczość, niesprawiedliwość i faworyzowanie, brak umiejętności w zakresie 

integracji klasy. 

We wskazanych przez rodziców propozycjach usprawniających funkcjonowanie szkoły 

pojawiły się sygnały dotyczące: 

 prowadzenia szkoleń dla nauczycieli 

 dokładniejszej wymiany informacji pomiędzy rodzicem a wychowawcą 

 poprawy infrastruktury szkoły 

 poszerzenia monitoringu i zamknięcia terenu szkoły dla osób z zewnątrz 

ul. Grunwaldzka 

 wzmocnienia dyżurów nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem młodszych 

uczniów 

 pogadanek tematycznych dotyczących profilaktyki uzależnień 

 szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów prowadzone przez strażaków 

 tworzenie kół zainteresowań. 

III Nauczyciele: 

W badaniu wzięła udział grupa 25 nauczycieli. 

72 % nauczycieli wskazało na niski poziom kompetencji społecznych wśród uczniów naszej 

szkoły.  

Wszyscy respondenci dostrzegają wyraźny progres zachowań niestosownych i niewłaściwych 

wśród uczniów. Do najczęściej wskazywanych przejawów destrukcyjnych form zachowania 

zaliczają:  

 brak szacunku uczniów wobec nauczycieli,  

 wyraźny wzrost stosowania przez uczniów inwektyw 

 wzajemne stygmatyzowanie się uczniów i proces wykluczania z grupy 

 ignorancje uczniów wobec obowiązków szkolnych 



 

 

Znaczący odsetek badanych akcentuje również nasilający się problem w zakresie odżywiania 

się młodzieży, nadużywania telefonu i innych nośników sprzętu elektronicznego, eskalujący 

problem przejawiania zachowań agresywnych i przemocowych będących implikacją 

rozbudowanego i wertykalnego kontaktu i partycypacji w niedostosowanych do wieku 

i przesyconych brutalnymi treściami grach komputerowych, co często determinuje również 

zjawisko zacierania się różnic między  rzeczywistością realną, a wirtualną i zniekształcenia 

w zakresie rozumienia i interpretowania relacji i związków przyczynowo- skutkowych.  

Prawie wszyscy nauczyciele w odpowiedzi na niepokojące spostrzeżenia i zaistniałe 

problemy wychowawcze bieżąco podejmują działania wyjaśniająco- dyscyplinujące, 

wspomagają się pomocą i wsparciem pedagoga, psychologa szkolnego, informują 

o zdarzeniach rodziców, odnotowują swoje uwagi w Librusie. Poważne zajścia są zgłaszane 

policji lub do sądu, dodatkowo stosowanym przez nauczycieli środkiem punitywnym jest 

wykluczanie z wycieczek szkolnych i innych imprez klasowych uczniów wysoce 

problematycznych. W toku analizy zaistniałych zdarzeń zachowań destrukcyjnych 

i demoralizujących, wychowawcy projektują celowanie dobraną tematykę godzin 

wychowawczych i sytuacyjnych pogadanek. Połowa wychowawców za skuteczny i trafny 

środek wychowawczy uznaje relegowanie uczniów i przydzielanie im pracdodatkowych 

w ramach poczynienia refleksji nad własnym zachowaniem i zadośćuczynienia. 

Połowa wychowawców ocenia współpracę z rodzicami pozytywnie, a ich postawę jako 

współpracującą i przychylną.  

Druga połowa, przeciwnie odbiera postawę rodziców jako wrogą i atakującą, wskazują 

również na problem marginalizowania przez rodziców zgłaszanych im problemów i unikania 

konfrontacji i spotkań wyjaśniających z wychowawcą.  

Analizując bezpieczeństwo infrastruktury szkoły, a tym samym typując przestrzenie 

najczęściej oscylujące i narażone na występowanie i podejmowanie przez uczniów zachowań 

wysoce ryzykownych wskazali: przestrzeń boiska szkolnego, holu, toalet i szatni w hali 

sportowej.  

Po analizie przekroju sugestii i propozycji nauczycieli dotyczących optymalizacji i poprawy 

funkcjonowania szkoły, usprawnienia i podniesienia bezpieczeństwa oraz poprawy atmosfery 

pracy w szkole, zarysowują się powtarzające się i wskazywane przez nauczycieli jako 

bazowe, elementarne, a zarazem fundamentalne działania:  



 

 

 systematyczne rozwijanie wśród uczniów kompetencji społeczno- emocjonalnych 

 rozbudowana baza wsparcia psychologiczno- pedagogicznego dla nauczycieli  

 szerszy wachlarz oddziaływań karno- dyscyplinujących (np. karne przeniesienie 

ucznia do innej klasy na wniosek wychowawcy, relegowanie uczniów do prac na rzecz 

szkoły) 

 wskazówki i porady dla nauczycieli dotyczące możliwych form reagowania na 

zachowania agresywne i wulgarne uczniów 

 akcentowanie potrzeby wzmożonej konsekwencji i spójności w działaniu nauczycieli 

 potrzeba przeanalizowania aktualności i zasadności zapisów statutowych szkoły 

dotyczących akceptowalnych vs nieodpowiednich/ niestosownych zachowań uczniów 

(makijaż, ubiór, fryzura, telefony) 

 potrzeba rozbudowanego wachlarzu konsekwencji i oddziaływań korygująco- 

dyscyplinujących wobec uczniów wykazujących niewłaściwe zachowania i rażąco 

niestosowną postawę 

  



 

 

Działania wychowawczo- profilaktyczne wytyczone do realizacji  

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte  w Prabutach  

w roku szkolnym 2022- 2023. 

Kierunki wytyczone w oparciu o wyniki ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych w czerwcu 

2022 r. 

Priorytety działań wychowawczych  

 Rozwijanie u uczniów umiejętności budowania komunikacji bez agresji werbalnej 

i fizycznej, konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, empatii 

i szacunku wobec innych ludzi, współdziałania w zespole klasowym.  

 Działania profilaktyczne ukierunkowane na  

 poszerzanie wiedzy uczniów na temat szkodliwości substancji 

uzależniających, prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania 

i rozprowadzania środków psychotropowych 

 kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego 

i zdrowego stylu życia, racjonalnego odżywiania 

 rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania ze środków 

audiowizualnych: komputer, telefon, internet 

Oczekiwane osiągnięcia realizacji założeń programowych: 

 uczeń zna i docenia wartość rodziny i relacji rodzinnych 

 potrafi budować właściwe relacje z rówieśnikami 

 zna i przestrzega zasady współżycia społecznego 

 z szacunkiem odnosi się do innych i potrafi konstruktywnie rozwiązywać konflikty 

bez przemocy i agresji 

 umie współpracować w zespole 

 rozumie negatywny wpływ długotrwałego korzystania z komputera, telefonu, 

internetu na zdrowie człowieka 

 zna i stosuje etykietę 

  posiada wiedzę na temat szkodliwości substancji uzależniających  

 rozumie znaczenie aktywnego sposobu wypoczywania, zdrowego odżywiania 

i systematycznej profilaktyki zdrowotnej na właściwe funkcjonowanie organizmu 

 



 

 

Ewaluacja programu: 

Analiza efektów działań podjętych w ramach realizacji programu zostanie opracowana 

w maju 2023 r. w oparciu o badania ankietowe. Na ich podstawie zostaną 

skonstruowane wnioski do dalszych działań profilaktyczno – wychowawczych na kolejny 

rok szkolny.  

 

Program zatwierdzony do realizacji 28 września 2022 r. 


