
                                        Swarzędz, dnia 10.09.2021r. 

Wnioski z badania środowiska szkolnego 

Badania środowiska szkolnego przeprowadzono w formie ankietowej w dniach 1 – 8 września 2021r. 

Wzięli w nich udział uczniowie, rodzice oraz nauczyciele.  

Celem badania było określenie czynników ryzyka i czynników chroniących przed zagrożeniem 

rozwojem uzależnień, bieżąca diagnoza problemów w środowisku szkolnym. Uwzględniono też skutki 

jakie wywarła izolacja społeczna i zagrożenie covidem. 

Opis ankiet III – IV 

Wnioski do pracy z pytań oznaczonych numerem: 

5. 45% uczniów w prostych sprawach dziejących się na lekcji nie zwraca się o wsparcie do 

nauczyciela, a czeka na powrót do domu, by opowiedzieć rodzicowi. 

-zachęcać dzieci do umiejętnego poszukiwania pomocy w szkole 

6. Na poziomie klas zidentyfikować dzieci, które źle lub raczej źle czują się w swojej klasie-rozeznać 

przyczynę 

-ustalić pomoc 

8. Zdiagnozować czy dzieci mają zainteresowania i jakie? Dokumentować te informacje w teczce 

klasy. Wspierać rozwój zainteresowań, przeciwdziałać w ten sposób osamotnieniu i rozwojowi 

niewłaściwych nawyków. 

-pokazywać paletę możliwości dzieciom i rodzicom 

-wskazywać mocne strony uczniów 

10. przypominać dzieciom o zagrożeniach  związanych z narkotykami, dopalaczami 

11. Nadal poruszać treści związane ze zdrowym odżywianiem 

- na spotkaniach z rodzicami 

12.Rozmawiać z dziećmi o nastroju 

-rozmawiać o tym co może poprawić nastrój 

-prowadzić zajęcia według programu profilaktycznego 

-dopytywać dzieci o nastrój w danym dniu i reagować na zgłaszane problemy, poszukiwać źródła 

-informować rodziców – współpracować!!!  

Tylko 58% uczniów nie zgłasza w ankiecie żadnych problemów związanych z nastrojem. 

13. 13% uczniów czuje się samotnych w swej klasie – temat 



-wychowawcom zostanie przekazany link do wyników klasy, w oparciu o nie trzeba zidentyfikować 

uczniów z problemami.  

-dbać o dobrą integrację klas 

-dbać o wzajemne wspieranie w klasach 

-włączanie uczniów odosobnionych do zabaw, grupy 

Opis ankiet V - VIII 

Wnioski do pracy z pytań oznaczonych numerem: 

3.Przypominać uczniom o tym czym są narkotyki,  jakie są konsekwencje ich używania. W stosunku 

do badan poprzednich poprawiła się znajomość w tym zakresie (7 uczniów w szkole nie ma lub ma 

nieprawidłową wiedzę na temat narkotyków). 

5,  8 i 9.Wzmocnić działania związane z przekazem wiedzy na temat substancji psychoaktywnych na 

godzinach wychowawczych, lekcjach biologii, j. polskim, WF, plastyce, WDżwR.  

6 , 10 i 14 Pracować nad umiejętnością odmawiania w sytuacji spotkania się z propozycjami użycia 

środków psychoaktywnych. 

-prowadzić w klasach zajęcia według programu profilaktyki uzależnień, najlepiej rekomendowanego  

ORE. 

-włączyć do współpracy rodziców 

7.Uczyć dzieci wrażliwości na problemy innych w tym związane z uzależnieniami i zgłaszania ich 

osobom dorosłym choćby anonimowo. 

12. Monitorować stan psychiczny uczniów, wdrażać w razie potrzeby działania pomocowe. 

13. Zidentyfikować uczniów, którzy na pytanie o samopoczucie w klasie zaznaczyli odpowiedzi „źle” 

lub „raczej źle”.  Zdiagnozować problem, wprowadzić działania pomocowe.  

16. Reagować na zgłaszane przez uczniów problemy związane z dokuczaniem przez rówieśników. 

Przeprowadzać rozmowy z uczniami, sygnalizować im konsekwencje, wdrażać je w sytuacji braku 

poprawy zachowania. 

Opracować strategię pomocy zawierającą stopniowanie konsekwencji , danie szansy na poprawę.  

17 i 18 Przeprowadzić w klasach diagnozę form spędzania czasu wolnego  przez uczniów i kontaktów 

społecznych ucznia z rówieśnikami poza szkołą w celu przeciwdziałania osamotnieniu i uzależnieniom 

od e-mediów.  

-Wskazywać uczniom, rodzicom paletę możliwości rozwijania różnych zainteresowań, hobby i ich roli 

w życiu (nie tylko w oparciu o kółka dostępne w szkole). 

-Przemyśleć kwestię kółek zainteresowań pod kątem zainteresowań dzieci kinestetycznych.  

19. Wskazać rodzicom na potrzebę znajomości środowiska rówieśniczego swoich dzieci,                                

9% uczniów wskazuje, że ich rodzice nie wiedzą z kim się spotykają. 

20. Zidentyfikować w klasach uczniów, którzy wskazali w badaniu na złe relacje z rodzicami, 

zdiagnozować problem, otoczyć pomocą. 



21. Nadal demonstrować uczniom i rozeznawać z nimi możliwości uzyskania pomocy ze strony 

telefonu zaufania (praca na godzinach wychowawczych).  

 

Opis ankiet dla rodziców: 

Spostrzeżenia z pytań oznaczonych numerem: 

(Wnioski do pracy zostały ujęte w strategii zadań  edukacyjnych, informacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych                     

dotyczących przeciwdziałaniu rozwojowi uzależnień oraz ochrony zdrowia psychicznego w Szkole  Podstawowej Nr 5 w 

Swarzędzu w roku szkolnym 2021/2022) 

2.Doprecyzować na podstawie ankiet uczniów, które dzieci źle czują się w szkole. 

4. Rodzice deklarują, że ich dzieci rozumieją zasady obowiązujące w szkole. 

5.Nieliczni rodzice (13 osób na 191) uważają, że nauczyciele nie uczą dzieci odpowiedzialności za 

swoje zachowanie.  

6.Jedna trzecia rodziców biorących udział w badaniach twierdzi, żę szkoła nie sprzyja rozwijaniu 

zainteresowań u ich dzieci. 

7. Jedna trzecia spośród badanych rodziców spędza w domu zbyt mało czasu ze swoimi dziećmi, co 

jest czynnikiem niebezpiecznym dla zdrowia psychicznego, sprzyja zagrożeniu nałogami. 

8.12% ankietowanych rodziców nie porusza z dzieckiem tematu uzależnień. 

9.Rodzice zgłaszają zapotrzebowanie na organizację spotkania ze specjalistą z dziedziny profilaktyki 

uzależnień. 

10.Jedna trzecia rodziców wskazuje na przejściowe wahania nastroju u swoich dzieci. Warto na 

poziomie klas sprawdzić jak wiele z tych przypadków wynika z problemów typowych dla wieku 

dojrzewania, a ile stwarza zagrożenie depresją.  

 

Opis ankiet dla nauczycieli: 

Spostrzeżenia  z pytań oznaczonych numerem: 

(Wnioski do pracy zostały ujęte w strategii zadań  edukacyjnych, informacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych                     

dotyczących przeciwdziałaniu rozwojowi uzależnień oraz ochrony zdrowia psychicznego w Szkole  Podstawowej Nr 5 w 

Swarzędzu w roku szkolnym 2021/2022) 

3.Ponad połowa ankietowanych nauczycieli nie wie, czy w szkole odnotowane były przypadki 

rozpoznania ucznia pod wpływem środków psychoaktywnych. 

6. Prawie 25% nauczycieli wskazuje na problemy wychowawcze klasach. 

11. Prawie 20% nauczycieli badanych wskazuje, że wiedza uczniów na temat środków 

psychoaktywnych jest nieadekwatna do ich wieku. 

12. 7% nauczycieli badanych zauważa problem odtrącenia przez rówieśników w swojej klasie. 

14. 40% nauczycieli zauważa uczniów źle wpływających na inne dzieci (nie wiadomo jakiej ilości 

uczniów to dotyczy). 

 



 

 


