
                                    

                                                                                                                Swarzędz, dnia 7 września 2022r 

 

OPIS WYNIKÓW BADAŃ ŚRODOWISKA SZKOLNEGO Z WNIOSKAMI DO PRACY W ROKU SZKOLNYM 

2022/23  

Badania środowiska szkolnego przeprowadzono w formie ankietowej w czerwcu 2022r. 

Wzięli w nich udział uczniowie klas III - VIII, 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. 

                                            

                                            BADANIE UCZNIÓW KLAS III – IV 

 

Wnioski do pracy z pytań oznaczonych numerem: 

3.Troje spośród 59 uczniów ankietowanych twierdzi, że nie zna zasad zachowania obowiązujących w 

szkole. 

-dbać o zamieszczenie w widocznym miejscu w klasach regulaminów klasowych, 

-omawiać z uczniami treść obowiązujących zasad, 

-odwoływać się w trakcie bieżącej pracy do ustalonych reguł współżycia 

 

4.Dziewięcioro spośród 58 uczniów poddanych badaniu przyznaje się do nieprzestrzegania zasad 

zachowania. 

-ustalić, czy zachowania naruszające regulamin są wynikiem braku znajomości obowiązujących zasad, 

-jak w punkcie 3. 

 

5.Większość dzieci w sytuacji trudnej wskazuje, że będzie poszukiwało wsparcia u dorosłych (52% u 

wychowawcy, 15% u rodziców, tyle samo u rówieśników) Dziesięcioro na 59 dzieci nie zamierza 

dzielić się problemem z nikim. 

-wskazywać dzieciom, że w sytuacjach trudnych dobrze jest wspierać się pomocą innych, 

-zapewniać o zaufaniu wobec wychowawcy, 

-dbać o to, by samodzielne rozwiązywanie przez dzieci problemów nie odbywało się ich kosztem. 

 



 6. Dwadzieścioro dziewięć dzieci na 57 nie czuje się dobrze w swojej klasie. 

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

przyczynę 

-ustalić pomoc 

8, 9.Trzydzieścioro troje dzieci zapytanych o najczęstszą formę spędzania czasu wolnego podało 

indywidualne aktywności. 

-wskazywać uczniom i ich rodzicom rozmaite możliwości, 

-objaśniać zalety znajdywania różnorodnych zajęć – zarówno rozwijających sferę motoryczną, jak i 

umysłową, czy społeczną.  

10. Pojedynczy uczniowie nie wskazują narkotyków i dopalaczy jako zagrożenia. 

-stosownie do wieku mówić dzieciom o zagrożeniach związanych z używaniem narkotyków i 

dopalaczy. 

 

11. Większość dzieci pamięta zasady przekazywane im przez rodziców. Stosunkowo mniejsza grupa 

(57%) potwierdza wypowiadanie przez rodziców zasad związanych ze zdrowym odżywianiem. 

-nadal poruszać treści związane ze zdrowym odżywianiem w klasie i na spotkaniach z rodzicami. 

 

12.Tylko 55,9% ankietowanych nie zauważa u siebie żadnego problemu jaki można by wiązać                         

z pogorszeniem zdrowia psychicznego. 

Pozostali uczniowie wskazują na bezsenność, problemy z jedzeniem, niechęć do spotkań z 

rówieśnikami, rozdrażnienie. 

-wprowadzać uczniów w tematykę związaną z przeżywaniem emocji, 

-uczyć technik poprawy nastroju, 

-wykorzystać w pracy program profilaktyczny wspierający rozwój emocjonalny dzieci, 

-reagować na oznaki pogorszenia nastroju, dopytywać o źródło, 

-o spostrzeżeniach informować rodziców i współpracować z nimi w celu wsparcia dziecka. 

 

13. Aż 18 spośród 58 pytanych czuje się samotnych. 

-trzeba zidentyfikować uczniów z problemami 

-dbać o dobrą integrację klas 

-dbać o wzajemne wspieranie w klasach. 

 



14 i 15. Odpowiedzi 17 uczniów z 59 pytanych potwierdziły, że podczas kontaktów w Internecie dzieci 

te nie zawsze stosują zasady fair play. Różnych form cyberprzemocy doświadczyło aż 14 z 58 

pytanych. 

-zapoznać dzieci z zasadami netykiety, 

-uświadamiać dzieciom i rodzicom prawne aspekty korzystania z Internetu, w tym ryzyka związane z 

aktywnością w sieci, 

-uświadamiać dotkliwość psychicznych konsekwencji jakie odczuwają osoby doświadczające 

cyberprzemocy, 

-pracować nad rozwijaniem u uczniów świadomości przeżywanych stanów emocjonalnych                                  

i sposobów radzenia sobie trudnościami. 

 

                                              BADANIE UCZNIÓW klas V - VIII 

W badaniu wzięło udział 308 uczniow z klas V-VIII, po połowie dziewcząt i chłopców. 

OPIS WYNIKÓW 

1. STOSUNEK UCZNIÓW DO NARKOTYKÓW I DOPALACZY 

97% uważa, że wie czym są narkotyki i dopalacze a 93% podaje właściwy ich opis -groźny środek 

uzależniający. Wiedzę w największym stopniu czerpią z mediów, w 56% od rodziców i 42 % od 

nauczycieli / można było wybrać kilka odpowiedzi /. 74% ich środowiska rówieśniczego uważa je za 

złe a 14% twierdzi, że warto spróbować / nie wiadomo jaki procent pochodzi ze środowiska 

rówieśniczego szkoły /. 55% uważa, że fakt zażywania ich przez kogoś powinno się zgłosić dorosłym. 

10 %twierdzi, że spotkało się z propozycją spróbowania środka. 5% twierdzi, ze propozycja składana 

była przez uczniów szkoły. 10 % twierdzi, że w swoim najbliższym otoczeniu ma osoby zażywające 

narkotyki/dopalacze. 

2. SAMOPOCZUCIE UCZNIÓW 

53% uczniów nie wskazuje na żadne problemy mogace sugerować obniżony nastrój - pozostali 47% 

wskazują w różnym stopniu na problemy ze snem, niechęcią do aktywności lub złym nastrojem, 

mniejsza grupa z jedzeniem. 24,9 % wskazuje, że czuje się samotna. 6,5% uważa swoje relacje z 

rodzicami za złe. 17,4 % w sytuacji trudnej nie poprosi o pomoc nikogo.                                                                                                                                                              

Wśród form aktywności przeważają media społecznościowe 77%, spotkania z rówieśnikami 68% , gry 

online 63%, połowa i powyzej rozwija zainteresowania, spędza czas z rodzicami 58%, uprawia sport, 

36% czyta 

85,6% ocenia, że dobrze czyje się w swojej klasie, 8,9% raczej źle a 5% / z 305/ bardzo źle. 

41,4 % uczniów nie jest ofiarą dokuczania w swojej klasie , 41,7% spotyka się z takim zachowaniem 

rzadko. Około 17% wskazuje na częste lub barddzo częste dokuczanie. 

17,4 przyznaje , że nie stosuje w internecie zasad fair play, a 9,5 % że doświadczyła skutków 

cyberprzemocy ze strony swoich kolegów/koleżanek z klasy 



3. STOSUNEK DO ZASAD 

90% deklaruje znajomość zasad szkolnych, 93 % zawsze lub przeważnie stosuje się do zasad 

ustanowionych przez rodziców. 

                                                      BADANIE NAUCZYCIELI 

W badaniu wzięło udział ogółem 28 nauczycieli  /w tym 21 klas IV -VIII  i 7 n-li klas I-III /  z czego 19 

było wychowawcami. 

Pytania 1-7 adresowane były do wszystkich nauczycieli, pytania 8-20 zaadresowano do 

wychowawców - odpowiedziało na nie 19 wychowawców 

19  n-li /68,4 % / twierdzi, ze uczniowie potrzebujacy pomocy często poszukują jej u w-cy, 9-ciu /32% 

/ , że uczniowie rzadko się do nich zwracają. Nauczyciele twierdzą, że podejmują interwencję gdy 

uczniowie .potrzebują pomocy, nie odsyłają uczniów z komunikatem "by nie skarżyli" 

Zasady obowiązujące uczniów  zostały jasno określone - uważa tak 24 n-li, 4 ma przeciwne zdanie, 18 

n-li uważa ze uczniowie stosują sie do znanych zasad ,10-ciu ma przeciwne zdanie. 

 19 n-li twierdzi ze szkoła raczej daje uczniom poczucie bezpieczeństwa, 7 jest o tym całkowicie 

przekonanych, 2 uważa że tak nie jest 

19 n-li włącza do swoich lekcji tematykę dot. zażywania narkotyków 

ŚWIADOMOŚĆ ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UZALEŻNIENIA OD ŚRODKÓW  

84,2% /16 /wychowawców uważa, że uczniowie mają wiedzę nt. narkotyków i in. środków 

psychoaktywnych, n-le twierdzą, że sami potrafiliby lub raczej potrafiliby  rozpoznać osobę pod 

wpływem narkotyków, wiedzą też do kogo się zgłosić gdyby rozpoznali problem zagrożenia 

uzależnieniem w swojej klasie. 

Świadomość rodziców związana z ochroną dzieci przed uzależnieniom od narkotyków/ dopalaczy 

jest zdaniem wychowawcow przeciętna 58% /11 /lub niska 36%  /7 nauczycieli 

73% wychowawców deklaruje że znajduje czas na rozmowę z uczniem 

PROBLEMY WYCHOWAWCZE 

7-miu wychowawców deklaruje, że w ich klasie jest nagromadzenie dzieci  z problemami 

wychowawczymi /7 uczniów/, kolejnych 7-miu n-li wskazuje na  1-3 takich uczniów, a 4 n-li 

zaznaczyło przedział  4-6 uczniów wymagających ich większej opieki. 

6/18 wychowawców deklaruje, że ma w swoich klasach dzieci odtrącane przez rówieśników, 4 

wychowawców podejrzewa, że jest takie dziecko w ich klasie, 9-ciu nie spostrzega takiego zjawiska w 

swoich klasach 

10 wychowawców twierdzi, że w ich klasach znajdują sie  dzieci spędzające czas wolny przeważnie 

samotnie 



16/19 wychowawców spostrzega Rodziców  uczniów jako współpracujących w rozwiązywaniu 

problemów swoich dzieci. 

Wychowawcy twierdzą, że wykorzystują w trakcie pracy wychowawczej elementy programów 

profilaktycznych oraz że monitorują raz w miesiącu wyniki nauczania swoich uczniów. 

                                                     BADANIE RODZICÓW 

Wnioski do pracy do pytań oznaczonych numerem: 

2.Ośmiu na 135 rodziców określa samopoczucie swego dziecka w szkole jako złe. 

-rozpoznać przez wychowawców tych rodziców, 

-wspólnie analizować przyczyny złego samopoczucia, planować działania naprawcze. 

 

5.Jedenastu na 136 dorosłych uważa, że nauczyciele nie uczą dzieci odpowiedzialności za swe 

zachowanie.  

-zaznajamiać i przypominać dzieciom zasady obowiązujące uczniów w szkole, 

-odwoływać się do ustalonych reguł, 

-wyciągać konsekwencje z nieprzestrzegania znanych zasad, 

-omawiać z rodzicami zasadność konsekwencji ponoszonych przez ich dziecko. 

 

6.Aż 34% ankietowanych rodziców uważa, że szkoła nie sprzyja rozwijaniu zainteresowań i pasji u 

dzieci. 

-zdanie to może mieć swe źródło w przedłużających się i powtarzających w kolejnych latach okresach 

izolacji i nauki zdalnej, 

-wychowawcy powinni rozpoznawać w swoich klasach uzdolnienia dzieci, informować o tym 

rodziców w celu rozwijania zainteresowań w trakcie zajęć pozalekcyjnych, 

- rozpoznać wśród dzieci zapotrzebowanie na zajęcia pozalekcyjne zgodne z ich zainteresowaniami. 

 

7.Jedna trzecia ankietowanych rodziców poświęca na rozmowę z dzieckiem o nurtujących je 

sprawach niewiele czasu (mniej niż pół godziny dziennie) 

-zwracać uwagę rodziców na potrzebę stałego zainteresowania sprawami dziecka, znajdywania  czasu 

na rozmowę wspierającą, jeśli dziecko sygnalizuje jakiś problem, dbać o empatyczne słuchanie 

dziecka. 

8. 22 spośród 136 pytanych nie poruszało ze swym dzieckiem tematów dotyczących uzależnień.  

-ze względu na wiek dzieci rodzice  oszczędzają im wiedzy o problemach związanych z uzależnieniami, 

-ważne, by wprowadzać dzieci w bezpieczny, stosowny do wieku zakres wiedzy o ważnych 

zagrożeniach i wzmacniać rolę wspierającą rodziny. 



9.Zaledwie 11 na 135 rodziców w pogadankach  na temat uzależnień wsparło się materiałami 

polecanymi przez szkołę. 

-Rodzice mają prawo korzystać z innych źródeł wiedzy, ważne by były one sprawdzone merytorycznie  

i rekomendowane dla danego wieku odbiorców. 

10. Oprócz w/w źródła informacji dorośli jako dogodne dla siebie w przyszłości podstawy wiedzy o 

uzależnieniach wybierają spotkanie ze specjalistą (43%) od uzależnień, filmy (20,8%), literaturę 

(6,2%).  

-powyższe wskazówki można wziąć pod uwagę w planowaniu działań nakierowanych na wsparcie 

uczniów przez podnoszenie świadomości rodziców. 

11. Tylko 53% rodziców ocenia, że ich dzieci nie przejawiają żadnych oznak świadczących o 

problemach psychicznych. 25% obserwuje kłopoty z koncentracją, 22,9% rozdrażnienie, smutek, brak 

apetytu i inne.  

-z uwagi na fakt, że niektóre z powyższych wskaźników świadczyć mogą nie tylko o zaburzeniach 

nastroju i problemach, ale też o wkroczeniu w okres dorastania ważne, by rodzice obserwowali 

podłoże ich powstania, rozmawiali z dzieckiem i konsultowali problemy z nauczycielami i  

specjalistami w szkole oraz  poza nią w razie potrzeby. 

12. Potrzebę poszerzania swej wiedzy na temat problemów psychicznych u dzieci potwierdza 27,9% 

pytanych. Pozostała grupa (72,1%) nie zgłasza  takiego zamiaru. 

W okresie powracających problemów społecznych – izolacja, pandemia, kryzys geopolityczny, 

ekonomiczny, ekologiczny - różne problemy psychiczne uczniów mogą dotyczyć coraz większej grupy 

rodzin. Ważna jest świadomość dorosłych w kwestii symptomów, jakie mogą świadczyć o problemach 

wymagających pomocy. 

 

 

      PODSUMOWANIE BADAŃ ŚRODOWISKA SZKOLNEGO - WNIOSKI DO PRACY  

                                         W ROKU  SZKOLNYM 2022/23 

1. Kontynuować działania związane z profilaktyką uzależnień od środków 

psychoaktywnych i sieci nacelowane na uczniów . 

2. Podnosić świadomość rodziców w tym zakresie - zaplanowane jest spotkanie online dla 

rodziców z terapeutą uzależnień. 

3. Rozpoznać i dostarczyć pomocy uczniom osamotnionym. 

4. Integrować zespoły przez wspólną pracę i zabawę na możliwie wszystkich zajęciach 

lekcyjnych. 

5. Dostarczać bieżącej pomocy w rozwiązywaniu codziennych konfliktów . 

6.Monitorować własnych uczniów pod kątem nastroju. Budować osobiste relacje z 

wychowankami przez rozmowę . Zgłaszać niepokojące sytuacje, 



7. Przedyskutować w jaki sposob zidentyfikować potencjalne osoby zachęcające do zażycia 

niebezpiecznej substancji. 

8. Kontynuować uświadamianie  uczniów w sprawie szkodliwości emocjonalnej, społecznej 

i moralnej hejtu. Wyciągać konsekwencje w stosunku do uczniów dopuszczających się 

cyberprzemocy. 

9. Korzystać z rekomendowanych programów profilaktycznych. 

 

Opracowanie: zespół pedagogiczny 

 

                                                     


