
RAPORT Z ANKIET  

EWALUACJA PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2021-2022 

 

W maju i czerwcu 2022 r. przeprowadzone zostały ankiety ewaluacyjne dla rodziców, 

uczniów i nauczycieli celem sprawdzenia skuteczności i adekwatności podejmowanych 

działań profilaktycznych i wychowawczych w roku szkolnym 2021-2022. 

Celem ankiet było również zbadanie, jakie czynniki występujące w życiu dziecka są 

czynnikami chroniącymi, wzmacniającymi jego funkcjonowanie, a jakie zagrażają i 

przyczyniają się do zaniżania funkcjonowania.  

Wnioski z ankiet posłużą uaktualnieniu programu i planu działań na przyszły rok 

szkolny. 

 

I. ANKIETY EWALUACYJNE 

 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI 

Badanie zostało przeprowadzone w maju 2022r. wśród nauczycieli. 

Ankieta była anonimowa. Wzięło w niej udział 61 osób. Ankieta zawierała 9 pytań.  

W ankiecie istniała możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi oraz były pytania 

tzw. otwarte. 

  

1. Czy zapoznała się Pani/Pan z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym                   

na rok szkolny 2021/2022? 

- Tak   60 osób 

- Nie   1 osoba 

  

2. Czy w swojej pracy wychowawczej realizowaliście Państwo treści wychowawcze            

i profilaktyczne zawarte w Programie? 

- Tak   61 osób 

- Nie   0 osób 

  

3. Proszę zaznaczyć te cele szczegółowe Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

które uważacie Państwo za najistotniejsze? 

- Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły. 50 osób 



- Budowanie pozytywnych relacji społecznych. 60 osób 

- Uspołecznianie szkoły i integrowanie środowiska szkoły, w tym uczniów i wychowanków z 

niepełnosprawnościami, przewlekle chorych, odmiennych kulturowo i wielojęzycznych. 47 

osób 

- Rozwijanie potencjału szkoły w zakresie bezpiecznego funkcjonowania uczniów         i 

wychowanków, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 46 osób 

- Współpraca z podmiotami i instytucjami, które mogą wspierać działania szkoły          w 

środowisku lokalnym.   24 osoby 

  

4. Proszę zaznaczyć te działania ze sfery fizycznej, które podejmowała Pani/ 

podejmował Pan w swojej pracy z uczniami? 

- Podnoszenie świadomości w sferze bezpieczeństwa.        56 osób 

- Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrażanie do zachowań 

higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia. 55 osób 

- Kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń zdrowia związanych z zażywaniem 

substancji psychoaktywnych, nowych substancji psychoaktywnych, dopalaczy, używek, 

suplementów, leków itp.  38 osób 

- Dostarczanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się oraz promowanie aktywności 

fizycznej.  52 osoby 

  

5. Proszę zaznaczyć te działania ze sfery społecznej, które podejmowała Pani/ 

podejmował Pan w swojej pracy z uczniami? 

- Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów, w tym komunikacji i współpracy        w grupie.         

61 osób 

- Rozwój samorządności i aktywności społecznej.  36 osób 

- Kształtowanie u dzieci postaw prospołecznych oraz właściwych relacji interpersonalnych 

poprzez kreowanie odpowiednich wzorców i wartości.  52 osoby 

- Motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie zainteresowania 

ekologią.  45 osób 

- Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji.  42 osoby 

- Upowszechnienie wśród dzieci wiedzy i kształtowanie umiejętności niezbędnych do 

aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce.  39 osób.  

  

6. Proszę zaznaczyć te działania ze sfery psychicznej (emocjonalnej i intelektualnej), 

które podejmowała Pani/ podejmował Pan w swojej pracy z uczniami? 



- Rozwijanie umiejętności rozumienia siebie i swoich uczuć, wzmacnianie poczucia własnej 

wartości.  57 osób 

- Uczenie radzenia sobie z trudnymi uczuciami, w tym stresem, agresją, kształcenie 

umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych.  54 osoby 

- Tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się, w tym edukacji włączającej rozbudzanie 

ciekawości poznawczej oraz motywacji do nauki.  42 osoby 

- Rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji.  48 osób 

- Wyposażanie uczniów w kompetencje czytelnicze, kształtowanie postawy odpowiedzialnego 

czytelnika.   31 osób 

- Rozbudzanie ciekawości poznawczej.   45 osób 

- Rozwijanie zainteresowań i zdolności.  47 osób 

- Tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się, w tym warunków do nauki dla uczniów 

wymagających specjalnych potrzeb edukacyjnych.                          42 osoby 

  

7. Proszę zaznaczyć te działania ze sfery moralnej (aksjologicznej), które 

podejmowała Pani/ podejmował Pan w swojej pracy z uczniami? 

- Ukierunkowanie ucznia ku wartościom i zdobycie stabilnego systemy wartości.  47 

osób 

- Kształcenie postaw akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, wdrażanie do 

poszanowania zasad i norm społecznych.  58 osób 

- Kształtowanie właściwych u dzieci postaw obywatelskich i patriotycznych. 48 osób 

- Upowszechnianie idei akceptacji różnorodności uczniów i wychowanków ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, odmiennych kulturowo i językowo, wielojęzycznych oraz idei 

bezpiecznej i efektywnej edukacji włączającej uczniów          i wychowanków z 

niepełnosprawnościami.  48 osób 

- Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązanie do historii, tradycji narodowych 

i lokalnych.  47 osób 

- Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną.   41 osób 

  

8. Jakie trudności w pracy z uczniami napotkał Pan/ Pani w roku szkolnym 

2021/2022? 

(pytanie otwarte – odpowiedzi jako wydruk z Forms) 

  

9. Co wspierało Panią/ Pana w pracy z uczniem, w obecnym roku szkolnym? 

(pytanie otwarte – odpowiedzi jako wydruk z Forms) 



  

 

  

WNIOSKI: 

 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piasecznie, zapoznali się z Programem 

Wychowawczo-Profilaktycznym na rok szkolny 2021/2022 oraz realizowali w swojej pracy 

treści wychowawcze i profilaktyczne w nim zawarte. 

  

Zdecydowana większość nauczycieli deklaruje, iż budowanie pozytywnych relacji 

społecznych, kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły oraz 

uspołecznianie szkoły i integrowanie środowiska szkoły, to najistotniejsze cele programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego. 

  

 Nauczyciele podejmowali w swojej pracy działania zarówno ze sfery fizycznej, społecznej, 

psychicznej oraz moralnej. 

  

 Nauczyciele biorący udział w ankiecie uważają, że w swojej pracy z uczniami napotkali w 

tym roku szkolnym trudności m.in. natury emocjonalnej uczniów tj. agresywne zachowania 

uczniów, nadpobudliwość uczniów, brak wystarczającej ilości nauczycieli 

współorganizujących kształcenie, brak dostępności pedagoga/psychologa podczas trudnych 

sytuacji w klasie wymagających wsparcia, trudności z nauką w trybie stacjonarnym po nauce  

zdalnej,   niska motywacja uczniów do nauki, trudności w budowaniu relacji w klasie bez 

agresji, bariera językowa dotycząca uczniów z Ukrainy.  

  

Nauczyciele uważają, że w tym roku szkolnym ich działania w pracy z uczniem wspierali m.in. 

psycholog, pedagodzy, Dyrekcja, nauczyciele, nauczyciele przeznaczeni do pomocy przy 

nauce dzieci cudzoziemskich, rodzice, szkolenia, warsztaty, własne doświadczenia. 

 

 ANKIETA DLA UCZNIÓW 

Badanie zostało przeprowadzone w maju 2022r. wśród uczniów. Ankieta była anonimowa. 

Wzięło w niej udział 261 dziewcząt i chłopców. Ankieta zawiera 18 pytań. W ankiecie istniała 

możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi oraz były pytania tzw. otwarte. Z racji, 

że grupy są różnorodne ilościowo, wyniki do porównań są przedstawione w procentach, 

natomiast tam, gdzie można było zakreślić kilka odpowiedzi, program Forms zliczył je i wyniki 

są określone liczbowo. 

 



Wyniki ankiety dla uczniów 

1. Czy według Ciebie szkoła uczy postaw patriotycznych? 

  

Klasy IV Klasy VI Klasy VII Klasy VIII 

Odpowiedzi 49 Odpowiedzi 23 Odpowiedzi 119 Odpowiedzi 70 

Tak    90% 70%  62% 81% 

Nie    10% 30%  38% 19% 

  

2. Czy według Ciebie szkoła uczy postaw obywatelskich? 

  

Klasy IV Klasy VI Klasy VII Klasy VIII 

Tak     80% 57%  50% 70% 

Nie      20% 43%  50% 30% 

  

  

3. Czy według Ciebie szkoła uczy bycia członkiem rodziny? 

  

Klasy IV Klasy VI Klasy VII Klasy VIII 

Tak     61% 48%  29% 36% 

Nie     39% 52%  71%  64% 

  

4. Czy według Ciebie szkoła uczy przywiązania do korzeni (regionu)? 

  

Klasy IV Klasy VI Klasy VII Klasy VIII 

Tak     80% 65%  55% 59% 

Nie     20% 35%  45% 41% 

  

5. Czy według Ciebie szkoła uczy zdrowego stylu życia? 

  

Klasy IV Klasy VI Klasy VII Klasy VIII 

Tak   78% 52%  58% 56% 

Nie   22% 48%  42% 44% 

  

6. Czy według Ciebie szkoła uczy przeciwdziałania agresji? 

  

Klasy IV Klasy VI Klasy VII Klasy VIII 



Tak   69% 35% 46% 51% 

Nie   31% 65% 54% 49% 

  

7. Czy według Ciebie szkoła uczy zapobiegania zagrożeniom i uzależnieniom (papierosy, 

narkotyki, alkohol, Internet) 

  

Klasy IV Klasy VI Klasy VII Klasy VIII 

Tak    78% 65% 66% 60% 

Nie    22% 35% 34% 40% 

  

8. Czy według Ciebie szkoła uczy zapobiegania zagrożeniom i uzależnieniom związanym 

ze środowiskiem cyfrowym? 

  

Klasy IV Klasy VI Klasy VII Klasy VIII 

Tak   69 % 48% 61% 51% 

Nie    31 % 52% 39%  49% 

  

9. Czy w szkole czujesz się bezpiecznie? 

  

Klasy IV Klasy VI Klasy VII Klasy VIII 

Tak   57% 57% 55% 70% 

Nie   43% 43% 45% 30% 

  

10. Czy Twoim zdaniem szkoła zauważa problemy uczniów? 

  

Klasy IV Klasy VI Klasy VII Klasy VIII 

Tak   51% 22% 24% 30% 

Nie   49% 78% 76% 70% 

  

11. Czy wiesz, do kogo w szkole zwrócić się o pomoc, gdy masz kłopoty                            i 

trudności? 

Klasy IV Klasy VI Klasy VII Klasy VIII 

Tak    94% 65% 84% 89% 

Nie     6% 35% 16% 21% 

  

12. Czy Twoja postawa uczniowska, podejście do obowiązków szkolnych, kultura 

zachowania jest uwzględniana podczas oceny z zachowania? 

  



Klasy IV Klasy VI Klasy VII Klasy VIII 

Tak    94% 74% 79% 83% 

Nie    6% 26% 21% 17% 

  

13. Na co wg Ciebie powinniśmy zwrócić szczególną uwagę w nowym roku szkolnym? 

(można wybrać wiele odpowiedzi): 

  

A. działania związane z rozwijaniem postaw patriotycznych i obywatelskich 

B. działania promujące zdrowy tryb życia 

C. działania związane z przeciwdziałaniem agresji  

D. działania związane z kształtowaniem umiejętności społecznych oraz kultury 

zachowania  

E. działania związane z zapobieganiem zagrożeniom i uzależnieniom od papierosów, 

dopalaczy, alkoholu, innych substancji psychoaktywnych 

F. działania związane z zapobieganiem zagrożeniom i uzależnieniom płynącym z 

cyberprzestrzeni  

  

Klasy IV Klasy VI Klasy VII Klasy VIII 

C – 27% D – 15%  D – 71%  C – 41% 

F – 24% B – 14%  C – 68%  E – 39% 

E – 23% E – 14% 
F – 14% 

 E – 60%  D – 36% 

  

14. A może masz jakiś pomysł na temat tego, na co powinniśmy zwrócić uwagę, o czym 

chcesz słuchać, rozmawiać? 

Klasy IV: 

 Nie chcę słuchać wulgaryzmów i przezywania się, chcę słuchać słów kulturalnych i dobrych 

dla innych. 

 Moim zdaniem szkoła powinna bardziej zwrócić uwagę na problemy uczniów, ponieważ 

niektórzy nie radzą sobie z czymś, co ich gryzie. Myślę, że nauczyciele powinni zwracać 

uwagę na bicie się, wyzywanie się przez uczniów. 

 Mam problemy z agresją, bo jak ktoś na mnie podnosi głos, to się od razu unoszę.  Staram 

się nie denerwować, ale czasami nie wytrzymuję i wybucham. Myślę, że powinnam z kimś 

ze szkoły, z nauczycielem, z psychologiem porozmawiać na ten temat, bo tego potrzebuję. 

 Chcę porozmawiać o koleżeństwie i jak powinny się zachowywać się koleżanki. 

 Na godzinie wychowawczej potrzeba rozmawiać o przeklinaniu, wyzywaniu innych 

rówieśników, popychaniu, biciu, żeby ten temat przekonał innych, aby nie przeklinali w 4 

klasie. W mojej klasie są 2 osoby, które codziennie przeklinają i wyzywają innych. 

Klasy VI: 

 Jak bronić się przed przemocą? 

 Na temat zdrowia psychicznego uczniów – 2 odpowiedzi 



 O naszych problemach, a nie o narkotykach. 

 O traktowaniu wszystkich dobrze i normalnie. 

Klasy VII: 

 Jak zachowywać się na lekcji i jaki mieć stosunek do płci przeciwnej? 

 Uzależnienia. 

 Chciałabym porozmawiać o agresji uczniów, zwracać uwagę na uczniów, którzy są bardzo 

agresywni i są zagrożeniem dla innych uczniów – 6 odp. 

 Problemy zdrowia psychicznego, czym jest autyzm oraz jak szanować innych. Chciałabym, 

żeby też rozmawiano o tym, że ludzie będą się ciebie bać, jeżeli rzucisz ławkę i żeby ten 

uczeń został wydalony ze szkoły. 

 Uważam, że nauczyciele powinni zwracać uwagę na to, co dzieje się w klasie i na przerwie, 

gdyż często dochodzi tam do przemocy słownej. 

 Na temat kradzieży w szkole.  

 Zdrowia psychicznego / zmniejszenie częstotliwości kartkówek. 

 Aby pani pielęgniarka była w szkole i umiała pomóc potrzebującym. Więcej personelu 

medycznego. Nie podoba mi się to, że pani pielęgniarki jest rzadko w szkole - 3 głosy w 

tym samym temacie. 

Klasy VIII: 

 Zapobieganie hejtowi. 

 Słownictwo na przerwach, żeby nie było wulgaryzmów. 

 Depresja (2 głosy).  

 Bulimia. Wiele osób uważa, że osoby z bulimią są bardzo szczupłe, ale nie zawsze jest to 

prawda. Osoby z bulimią często są wykończone i nie mają siły wymiotować po każdym 

posiłku. Do tego w wielu przypadkach dochodzi depresja. Często wyglądają "normalnie". 

Szkoła powinna poruszyć ten problem, ponieważ naprawdę ogromna liczba uczniów 

zmaga się z kompleksami spowodowanymi "innym" wyglądem. To, że ktoś jest grubszy nie 

znaczy, że jest gorszy!!!!!!!! 

 Zdrowie psychiczne. 

 Uważam ze najważniejszym tematem jest pokazanie uczniom jak sobie radzić ze stresem. 

Sam miałem problem z tym i codziennie się denerwowałem. Nie polecam nikomu. 

 O przemocy w szkole, jakie to ma skutki na osobę, która doświadcza tej przemocy. 

 Szkoła powinna zwrócić uwagę na ilość rzeczy do nauki. Za dużo jest nauki. My już nie 

mamy siły. 

 Uzależnienia od telefonów, energetyków. 

 Mniej telefonów, ponieważ prowadzi to do agresji młodzieży i do aspołeczności wiec 

powinien być całkowity zakaz używania i posiadania w szkole telefonów. 

  

15. Czy spotkała Cię któraś z powyższych sytuacji? 

KLASY IV VI VII VIII 

Przezywanie 
  

37 14 67 34 

Wyśmiewanie 19 12 63 34 

Kopanie 13 4 33 12 



Kradzież 4  4 30 13 

Straszenie pobiciem 5  5 33 11 

Pobicie 7 5 30 10 

Nagrywanie i udostępnianie 

filmów, zdjęć 
3 4 33 15 

Inne 17 16 51 36 

  

16. Jak często spotyka Cię któraś z tych sytuacji? 

  

KLASY IV VI VII VIII 

Codziennie 12% 4% 14% 16% 

Raz na tydzień 22% 17% 13% 13% 

Raz na miesiąc  39%  9% 31% 23% 

Wcale 27% 52% 41% 49% 

  

17. Kogo powiadomiłeś/aś o tej sytuacji? 

KLASY IV VI VII VIII 

Policję 2 0 4 0 

Dyrektora szkoły 5 0 6 0 

Pedagoga 3 4 13 7 

Psychologa 5  2 16 3 

Nauczyciela 11 4 15 6 

Wychowawcę 17 8 21 7 

Rodziców 31 10 33 21 

Rodzeństwo 4 2 13 7 

Kolegę/Koleżankę 11 7 40 17 

Nikogo 10 9 45 30 

Inne 5 4 25 15 

  

  

18. Osoba powiadomiona o tej sytuacji: 

KLASY IV VI VII VIII 

Zareagowała i 

pomogła 
35% 22% 18% 13% 

Pocieszyła 18% 0% 10% 6% 

Wsparła 14% 17% 13% 19% 

Nie zareagowała i nie 

pomogła 

4% 9% 13% 16% 

Inne 29% 52% 46% 47% 

 

 



Podsumowanie wyników ankiety dla uczniów 

  

Wg uczniów szkoła dobrze i bardzo dobrze realizuje naukę postaw 

patriotycznych, obywatelskich, postaw przywiązania do korzeni (regionu), trochę 

niżej natomiast uczniowie ocenili kształtowanie w szkole postaw bycia 

członkiem rodziny, ale to wydaje się naturalne, gdyż tylko w rodzinie można 

nauczyć się jak w niej żyć. Największe zadowolenie z działań szkoły można 

zauważyć - w klasach czwartych.  

Na pytanie „Czy szkoła uczy zdrowego stylu życia?”, we wszystkich 

grupach wiekowych odpowiedzi kształtowały się od 52% w górę na „tak”, 

najwyższe uznanie działania szkoły zyskały w klasach IV – 78%.  

Na pytanie, „Czy szkoła uczy przeciwdziałania agresji?” „nie” 

odpowiedziało 65% respondentów klas VI, 54% z klas VII i 49% z klas VIII. 

Najmniej, bo 31% uczniów odpowiedziało „nie” z kl. IV. 

Na pytanie ”Czy szkoła uczy zapobiegania zagrożeniom i uzależnieniom”? 

we wszystkich grupach odpowiedź „tak” była równa lub wyższa 60%. 

Na pytanie „Czy szkoła uczy zapobiegania zagrożeniom i uzależnieniom 

związanym ze środowiskiem cyfrowym”? najmniej odpowiedzi „tak” było w 

klasach VI, bo 48%, najwięcej w klasach IV – 69 %. 

Najbardziej bezpiecznie czuły się w tym roku VIII klasy -70% uczniów z 

tej grupy wiekowej czuło się bezpiecznie w szkole, 57% uczniów klas IV i VI 

czuło się bezpiecznie w szkole i 55% uczniów klas VII czuło się bezpiecznie w 

szkole. Reasumując najmniej bezpiecznie czuli się w szkole uczniowie klas VII, 

45% uczniów klas VII nie czuło się bezpiecznie w szkole. 

Na pyt. 10 „Czy szkoła zauważa problemy uczniów?” 78% respondentów 

z klas VI odpowiedziało „nie”, 76% z klas VII odpowiedziało „nie”, 70% z klas 

VIII i 49% z klas IV odpowiedziało nie.  

Uczniowie wiedzą do kogo w szkole zwrócić się o pomoc. Uczniowie są 

świadomi, że ich zachowanie i postawa uczniowska jest uwzględniana podczas 

oceny z zachowania.  

W nowym roku szkolnym wg uczniów najbardziej należy zwrócić 

uwagę na: 

1. działania związane z przeciwdziałaniem agresji   

2. działania związane z kształtowaniem umiejętności społecznych 

oraz kultury zachowania   



3. działania związane z zapobieganiem zagrożeniom i 

uzależnieniom płynącym z cyberprzestrzeni.  

   

Uczniowie doświadczyli zjawisk negatywnych (patrz pyt. 15) i proszą nas 

o reagowanie w szkole na te zjawiska.  

Z pytania 17 wynika, że najczęściej uczniowie informują o trudnych, 

szkodliwych dla siebie sytuacjach: 

1.  rodziców 

2. wychowawcę (im młodsza klasa tym częściej) oraz kolegę/koleżankę. 

Uczniowie w pierwszej kolejności zwracają się o pomoc do rodziców (im 

młodsza klasa tym częściej – 63% klasy IV), potem do kolegów, koleżanek (20% 

klasy IV, 27% klasy VII) oraz wychowawców (34% klas IV, 30% klas VIII). Jest 

to naturalne, że młodzi respondenci najpierw szukają pomocy w swoim 

środowisku, ale też gdy nie znajdują takiej pomocy w swojej rodzinie, w grupie 

rówieśniczej, u wychowawcy, zwracają się do pedagoga, psychologa w szkole. Z 

moich obliczeń wynika, że 26% uczniów z klas VI szukało pomocy PP w szkole,  

25% z klas VII, 16% z IV i 14% z VIII klas.  

Jest grupa uczniów, którzy nikogo nie powiadamiają, gdy mają problem  i to 

jest niepokojące, gdyż zostają oni osamotnieni ze swoim problemem i są łatwym 

„łupem” różnych procesów szkodliwych dla dzieci i młodzieży. 

 10 uczniów na 49 z kl. IV zaznaczyło odpowiedź nikogo 

 9 uczniów na 23 z kl. VI zaznaczyło odpowiedź nikogo 

 45 uczniów na 119 z kl. VII zaznaczyło odpowiedź nikogo 

 30 uczniów na 70 z kl. VIII zaznaczyło odpowiedź nikogo. 

Należy dodać, że w pytaniu 17 można było wybrać kilka odpowiedzi z 

zaproponowanych (dlatego wyniki nie są podane w %).  

Z pytania 18 wynika, że:  

 67% dzieci z klas IV otrzymało pomoc (mam tu na myśli pomoc: w domu, 

w szkole, inne), ale 4 % tych dzieci nie otrzymało pomocy nigdzie,  

 39% dzieci z klas VI otrzymało pomoc, a 9 % nie,  

 41 % uczniów z klas VII otrzymało pomoc, a 13% nie,   

 38% uczniów z klas VIII otrzymało pomoc, a 16% nie.  

W odpowiedziach na pytanie 18 pojawiła się kategoria INNE, którą wybrało: 

29% uczniów z klas IV, 52% uczniów z klas VI, 55% uczniów z klas VII i 47% 

uczniów z klas VIII. Najczęściej dzieci pisały tu odpowiedzi:   



że nie miały takich sytuacji (wymienionych w pyt. 15), nikomu nie  powiedziały o trudnej 

dla nich sytuacji, osoba zareagowała, ale to nie pomogło, poradziły sobie same. Było też kilka 

odpowiedzi niezrozumiałych. 

Ta kategoria INNE pokazuje, że są dzieci, które: 

1.  nie miały problemów,  

2. które nie otrzymały pomocy, bo do nikogo się o nią nie zwróciły.  

3. poprosiły o pomoc, ale pomoc była nieskuteczna (tutaj chodzi o 

szeroko rozumianą pomoc, także poza szkołą).  

Uczniowie, którzy nie mają do kogo zwrócić się o pomoc, są uczniami 

najbardziej zagrożonymi, gdyż pozostają sami ze swoimi trudnościami i wtedy 

łatwiej ulegają zagrożeniom zewnętrznym, nie ma kto także ich ochronić lub 

wezwać pomocy.  

  

WNIOSKI:  

  

W następnym roku szkolnym należy podjąć działania wśród uczniów związane 

z:  

1. przeciwdziałaniem agresji   

2. kształtowaniem umiejętności społecznych oraz kultury 

zachowania   

3. zapobieganiem zagrożeniom i uzależnieniom płynącym z 

cyberprzestrzeni.  

  

Uczniowie doświadczyli zjawisk negatywnych (patrz pyt. 15) i proszą nas 

o reagowanie w szkole na te zjawiska.  

Uczniowie chcieliby też, aby szkoła bardziej zauważała problemy uczniów.  

Należałoby też zwrócić większą uwagę na uczniów osamotnionych, 

wycofanych, lękliwych, nie mających kolegów/koleżanek. Jeżeli do tego 

dołożymy dysfunkcyjny dom takiego ucznia, to mamy duże 

prawdopodobieństwo, że uczeń ten będzie starał się poradzić sobie ze swoimi 

problemami w sposób szkodliwy. 

 

 

 



ANKIETA DLA RODZICÓW 

Ankieta została przeprowadzona w formularzu Forms. Odpowiedziało na nią 64 osoby.  

1. Czy uważa Pani/Pan, że szkoła, do której uczęszcza Państwa dziecko jest 

bezpieczna? 

Tak 57 

Nie 6 

2. Czy Państwa zdaniem w szkole w ramach oddziaływań profilaktyczno-

wychowawczych, kształtowane są pozytywne relacje społeczne? 

Tak 50 

Nie 14 

3. Czy Państwa zdaniem w szkole w ramach oddziaływań profilaktyczno-

wychowawczych, dba się o integrowanie środowiska szkoły, w tym uczniów i 

wychowanków z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych, odmiennych 

kulturowo i wielojęzycznych? 

Tak 50 

Nie 13 

4. Czy Państwa zdaniem w szkole w ramach oddziaływań profilaktyczno-

wychowawczych, kształtowane są postawy prozdrowotne uczniów, w tym 

wdrażanie do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia? 

Tak 58 

Nie 6 

5. Czy Państwa zdaniem, w szkole, w ramach oddziaływań profilaktyczno-

wychowawczych, kształtuje się właściwe postawy wobec zagrożeń zdrowia 

związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, nowych substancji 

psychoaktywnych, dopalaczy, używek, suplementów, leków? 

Tak 49 

Nie 13 

6. Czy Państwa zdaniem, w szkole, w ramach oddziaływań profilaktyczno-

wychowawczych, przekazuje się wiedzę z zakresu prawidłowego odżywiania się 

oraz promuje aktywność fizyczną? 

Tak 50 

Nie 14 

7. Czy Państwa zdaniem, w szkole, w ramach oddziaływań profilaktyczno-

wychowawczych, rozwijane są kompetencje społeczne uczniów, w tym 

komunikacja i współpraca w grupie? 



Tak 46 

Nie 18 

8. Czy Państwa zdaniem, w szkole, w ramach oddziaływań profilaktyczno-

wychowawczych, uczniowie są wspierani w rozpoznawaniu własnych 

predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji? 

Tak 36 

Nie 28 

 

9. Czy Państwa zdaniem, w szkole, w ramach oddziaływań profilaktyczno-

wychowawczych, uczy się radzenia sobie z trudnymi uczuciami, w tym stresem, 

agresją, kształci umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych? 

Tak 34 

Nie 30 

10. Czy Państwa zdaniem, w szkole, w ramach oddziaływań profilaktyczno-

wychowawczych, stwarza się warunki do rozwijania pasji, zainteresowań, 

rozbudza się ciekawość poznawczą? 

Tak 30 

Nie 34 

11. Czy Państwa zdaniem, w szkole, w ramach oddziaływań profilaktyczno-

wychowawczych, wspiera się uczniów pod kątem ich potrzeb emocjonalnych, 

psychicznych? 

Tak 30 

Nie 34 

12. Czy Państwa zdaniem, w szkole, w ramach oddziaływań profilaktyczno-

wychowawczych, kształci się postawy akceptacji i szacunku dla drugiego 

człowieka, wdraża do poszanowania zasad i norm społecznych? 

Tak 47 

Nie 16 

13. Czy Państwa zdaniem, w szkole, w ramach oddziaływań profilaktyczno-

wychowawczych, upowszechnia się ideę akceptacji różnorodności uczniów? 

Tak 49 

Nie 14 

14. Czy Państwa zdaniem, w szkole, w ramach oddziaływań profilaktyczno-

wychowawczych, wzmacnia się poczucie tożsamości narodowej, przywiązania do 

historii, tradycji narodowych i lokalnych? 



Tak 55 

Nie 9 

15. Które z poniższych sytuacji są, Państwa zdaniem najbardziej wspierające dla 

dziecka? Proszę o wybranie 3 odpowiedzi. 

Bliska relacja z Rodzicem 31 

Akceptacja ze strony Rodziców 33 

Akceptacja ze strony rówieśników 32 

Mocne poczucie własnej wartości 42 

Prawidłowe nawiązywanie i utrzymywanie relacji rówieśniczych 26 

Dobre wyniku edukacyjne adekwatne do możliwości dziecka 6 

Zainteresowania i pasje 25 

16. Proszę o wskazanie, co jeszcze może być czynnikiem wspierającym w rozwoju 

dziecka 

szczerość i dużo uwagi poświęconej dziecku 

Poczucie bezpieczeństwa 

Obecność nauczycieli a nie ciągle zastepsta 

Częsta rozmowy z dziećmi wyjaśniające zwłaszcza w klasach 1.3 

Dobre relacje z nauczycielami, wsparcie w znalezieniu zainteresowania, poznawanie 

nowych rzeczy 

Obeznanie z kultura Tatr 

silna więź z rodzicem, akceptacja wśród rówieśników 

akceptacja i wsparcie ze strony nauczyciela 

Słuchanie dzieci 

Dodatkowe zajęcia z zakresu zainteresowań które zostały w tym semestrze zlikwidowane 

wsparcie ze strony nauczyciela - indywidualne podejście, "pochylenie się" nad uczniem 

Nauka czynności praktycznych 

Wyrażanie własnego zdania 

traktowanie dziecka przez szkołę nie jak numeru w dzienniku, a jak Człowieka, Osobę. 

Dawanie miejsca na rozwój we własnym tempie. Niepenalizowanie potknięć edukacyjnych 

Umiejętności prospołeczne i skuteczna komuniakcja. 

Dobrzy pedagodzy, niestety bardzo słabą stroną szkoly są nauczyciele 

Stałe zajęcia klasowe z psychologiem/pedagogiem. 

Indywidualne podejście do ucznia. 

Okazywanie uczuć 

Akceptacja bezwarunkowa rodziny. 

Akceptacja rodziny 

współpraca z rówieśnikami 

wsparcie w zakresie radzenia sobie z emocjami 

Dostępne dla wszystkich uczniów różnorodne zajęcia dodatkowe 

. 

Dobre relacje z nauczycielem w kl 1-3 



Empatia, akceptacja, motywacja, 

doświadczenie, wrodzony temperament, wysoki poziom bezpieczeństwa emocjonalnego w 

relacjach dziecka z dorosłymi 

Lekcje prowadzone w sposób interesujący i zachęcający do nauki i przyswajania wiedzy, 

szukania dodatkowych informacji. 

Wysłuchiwanie zdania dziecka co niejednokrotnie jest lekceważone przez nauczyciela. 

Akceptacja rodziców 

Dostosowywanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych do możliwości 

psychofizycznych dziecka, oprócz tego czynnikiem wspierającym są wycieczki i każda inna 

forma integracji klasy. 

Wspieranie w rozwijaniu pasji oraz zainteresowań 

 

17.  Które z poniższych sytuacji są, Państwa zdaniem najbardziej zagrażające dla 

dziecka? 

  Proszę o wybranie 3 odpowiedzi. 

Trudności w relacji z rodzicem 28 

Poczucie małej akceptacji ze strony środowiska 37 

Trudności w relacjach z rówieśnikami 36 

Trudności emocjonalne 28 

Małe umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami 32 

Zbyt dużo czasu spędzanego przed komputerem/telefonem 35 

Niskie wyniki w nauce 3 

18. Proszę o wskazanie, co jeszcze może być czynnikiem zagrażającym w rozwoju 

dziecka. 

brak akceptacji siebie 

Brak wyjaśniania sytuacji konfliktowych na bieżąco 

nuda, rutyna, brak wyzwań 

Zakazy 

Otoczenie. Niedopasowanie klasowe 

Nos w telefonie, dzieci już nawet nie potrafią iść ulica bez trzymania i czytania telefonu 

trudności w relacjach z rówieśnikami, trudności emocjonalne 

Używki 

Odwrotność tego, co wspomniane w pkt.16 

Brak umiejętności prospołecznych i właściwej komunikacji z rówieśnikami, nauczycielami i 

rodzicami. 

Podejście nauczycieli , komunikowanie się nauczycieli poprzez krzyk 

brak wiary w siebie 

- 

buntowanie przez rodzica, wywieranie prescji 

niska samoocena 

. 

niskie samopoczucie 



Brak zaangażowania nauczycieli w rozwiązywanie kłopotów, problemów ucznia. 

Dystansowanie się nauczycieli od problemów ucznia. 

Mała ilość nauczycieli wspomagających na lekcjach 

. 

W kl 1-3 wystawianie zaniżonych ocen, zniechęca dziecko 

Naśladowanie złego zachowania innych uczniów. 

błędy wychowawcze, niski poziom bezpieczeństwa emocjonalnego w relacjach dziecka z 

dorosłymi 

Nieumiejętność radzenie sobie w trudnych sytuacjach 

Brak dostosowywania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych dziecka, 

odpowiedzialność zbiorowa za zachowanie pojedynczych uczniów w klasie, zbyt długie 

korzystanie z telefonu, brak możliwości rozwijania zainteresowań 

Brak wsparcia 

 

 

 WNIOSKI: 

 Znaczna większość Rodziców, uważa, że szkoła stwarza bezpieczne, kształtujące 

pozytywne relacje społeczne i zintegrowane środowisko.  

 Znaczna większość Rodziców uważa, że w szkole kształtuje się postawy 

prozdrowotne, promuje się aktywność fizyczną oraz właściwe postawy wobec 

używek, jak również rozwija kompetencje społeczne uczniów.  

 Zdaniem większości Rodziców szkoła wspiera ideę różnorodności uczniów, 

wzmacnia poczucie tożsamości narodowej, uczy akceptacji i poszanowania drugiego 

człowieka. 

 

 Należy się przyjrzeć bardziej adekwatnemu wspieraniu uczniów w wyborach 

własnych preferencji zawodowych i określaniu dalszej drogi edukacji oraz uczenia 

sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

 Należy się przyjrzeć, jak stwarzać lepsze warunki do rozwijania pasji, zainteresowań 

oraz jak bardziej wspierać uczniów pod kątem emocjonalnym. 

 

II. CZYNNIKI RYZYKA I CZYNNIKI CHRONIĄCE 

  

Czynniki chroniące: 

 Mocne poczucie własnej wartości 

 Akceptacja ze strony rodziców 

 Akceptacja ze strony rówieśników 

 Bliska relacja z rodzicem 

 Akceptacja i dobre relacje z nauczycielami 

Czynniki ryzyka: 



 Poczucie małej akceptacji ze strony środowiska 

 Trudności w relacjach z rówieśnikami 

 Zbyt dużo czasu spędzanego przed komputerem/telefonem 

 Trudności w relacjach z rodzicem 

 Trudności emocjonalne 

WNIOSKI: 

W następnym roku szkolnym należy: 

  zadbać o integrację i akceptację w grupach rówieśniczych.  

 promować ideę wzajemnego wsparcia, szacunku, 

 uczyć, jak budować i wzmacniać poczucie własnej wartości, 

 dbać o zaspakajanie potrzeb emocjonalnych uczniów. 

 

 

 

 


