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1. Wprowadzenie 

We wrześniu 2020 roku przeprowadzono w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy  

w Lubinie ewaluację Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 

W tym celu powołany został zespół w składzie: 

1. Amelia Skawińska –pedagog szkolny, koordynator zespołu; 

2. Ewelina Jantos – wychowawca klasy 3b; 

3. Urszula Durka – wychowawca klasy 6a; 

4. Ewa Pater – wychowawca klasy Montessori; 

5. Magda Kunz – Rapczuk – wychowawca klasy 8a; 

6. Bartosz Holdenmajer – informatyka. 

Celem badania było:  

1. Przeprowadzenie diagnozy środowiska szkolnego. 

2. Przeanalizowanie wyników i wyciągnięcie wniosków. 

3. Aktualizacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły na rok szkolny 

2020/2021. 

2. Opis zastosowanej metodologii 

Badanie przeprowadzono za pomocą anonimowych ankiet online skierowanych do uczniów 

klas 4-8 SSP, rodziców oraz pracowników szkoły. Uczniowie klas 1-3 SSP zostali przebadani 

za pomocą narzędzia miękkiego jakim był wywiad kierowany.  

Pytania do narzędzi badawczych zostały sformułowane przez członków Zespołu. 

Narzędzia badawcze (ankiety) zostały opracowane w oparciu o: 

• efekty pracy wychowawczo – profilaktycznej w roku szkolnym 2019/2020; 

• kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. 

EFEKTY PRACY WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 

2019/2020. 

Po analizie działań wychowawczo – profilaktycznych w ubiegłym roku szkolnym należy 

zbadać konieczność kontynuacji działań w następujących obszarach: 

• agresja i przemoc rówieśnicza; 
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• specyficzne problemy okresu dorastania; 

• bezpieczeństwo w sieci oraz higiena pracy w przypadku korzystania z urządzeń 

elektronicznych; 

• skutki oraz objawy stosowania środków odurzających oraz używek. 

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 

2020/20212 

• Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – 

pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych. 

• Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii 

cyfrowych. 

• Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw  

i respektowanie norm społecznych. 

3. Przebieg badań 

Praca zespołu podzielona została na następujące etapy: 

1. Sformułowanie spójnych pytań diagnostycznych dla każdej badanej grupy – uczniów, 

pracowników, rodziców. 

2. Przygotowanie ankiety on – line dla ankietowanych – z pominięciem uczniów klas 1-

3. 

3. Przeprowadzenie badań. 

4. Analiza wyników. 

5. Współpraca z zespołem diagnozującym poczucie bezpieczeństwa fizycznego  

i psychicznego uczniów ze szczególnym uwzględnieniem przemocy i agresji 

rówieśniczej oraz relacji między uczniami a nauczycielami w Społecznej Szkole 

Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie. 

6. Sporządzenie raportu z ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego na rok 

szkolny 2020/2021. 

7. Naniesienie zmian w Szkolnym Programie Wychowawczo – Profilaktycznym. 

ANALIZA UZYSKANYCH ODPOWIEDZI 

1. Uczniowie klas 1-3 – 96 

2. Uczniowie klas 4-8 – 61 
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3. Rodzice – 111 

4. Pracownicy - 21 

4. Analiza wyników wywiadu kierowanego w klasach 1-3 

W roku szkolnym 2020-2021 w wywiadzie kierowanym wzięło udział 96 uczniów klas 1-3 

SSP na 109. 

1. Wybierz wartości dla Ciebie najważniejsze. 

- Miłość - 90 – 93,75 % 

- Zaufanie - 81 - 84,36% 

- Sprawiedliwość - 83 - 86,45% 

- Wiara - 73 - 76,04% 

- Szczerość - 87 - 90,63% 

- Wiedza - 85 - 88,54% 

- Pieniądze - 19 - 19,79% 

- Tolerancja - 82 - 85-42% 

- Punktualność - 63 - 65,42% 

- Wygląd - 16 - 16,67% 

- Prawda - 85 - 88,54% 

- Szczęście - 85 - 88,54% 

- Odwaga - 80 - 83,33% 

- Dobro - 85 - 88,54% 

Z przeprowadzonego wywiadu wynika, że wartościami, które przede wszystkim przekazuje 

uczniom szkoła i rodzice są: miłość, dobro, odwaga, szczerość, sprawiedliwość, wiedza, 

tolerancja, prawda, zaufanie. W dalszym ciągu należy wzmacniać w uczniach znaczenie tych 

wartości. W klasach 1-3 należy zwrócić uwagę na bardzo niskie znacznie pieniędzy dla 

uczniów, jako wartość.   

2. Z kim rozmawiasz o wartościach? 

- Z rodzicami - 51 - 53,13% 

- Z rodzeństwem - 27 - 28,13% 

- Z przyjacielem - 35 - 36,46% 

- Z nauczycielem - 61 - 63,54% 

- Z nikim - 9 - 9,36% 
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W rozmowach z uczniami powinniśmy częściej podkreślać na zajęciach, że mówimy  

o wartościach (co jest dobrem, co jest dla nasz ważne, jak reagować na zło). Mówimy o tym 

niemal codziennie, ale jeśli nie jest nazwane w celach, to jakby tego nie było. 

3. Kogo Twoim zdaniem należy szanować? 

- Polityków – 34 - 35,42% 

- Lekarzy – 85 - 88,54% 

- Osoby starsze - 90 - 96,75% 

- Rodziców - 92 - 95.83% 

- Przyjaciół - 93 - 96,86% 

- Osoby duchowe - 67 - 69,79% 

- Nauczycieli - 94 - 97,92% 

- Sportowców - 63 - 65,63% 

- Artystów - 67 - 69,79% 

- Funkcjonariuszy prawa - 83 - 86,45% 

- Walczących za ojczyznę - 87 - 90,63% 

Największym szacunkiem wśród uczniów cieszą się nauczyciele, przyjaciele, osoby starsze  

i rodzice. Najmniejszym natomiast polityce. Uczniowie wiedzą co to szacunek i darzą nim 

najbliższe osoby. 

4. Myślę o sobie … 

- Jestem fajna osobą - 80 - 83,33% 

- Jestem lepszy od innych - 5 - 5,21% 

- Inni są lepsi niż ja - 42 - 43,75% 

Uczniowie naszej szkoły mają pozytywne zdanie na swój temat. Należy nieustannie 

wzmacniać takie poczucie wśród uczniów. Wychowawcy prowadzą cykle godzin 

wychowawczych wspierających poczucie własnej wartości. 

5. Czas po szkole spędzam … 

- Na rozwijaniu zainteresowań - 69 - 71,88% 

- Na odrabianiu lekcji - 22 - 22,92% 

- Na odpoczynku - 55 - 57,59% 

- Na zabawie kolegą - 55 - 57,59% 

- Na zabawie z pupilem - 47 - 48,96% 

- Z rodziną - 69 - 71,88% 

- Na obowiązkach domowych - 22 - 22,92% 
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- Grając na komputerze - 25 - 26,04% 

- W Internecie – 46 - 47,92% 

Bardzo duży odsetek uczniów spędza swój czas na rozwijaniu zainteresowań oraz wspólnie  

z rodziną.  

6. Lubię chodzić do swojej szkoły 

- Tak - 79 - 82,29% 

- Nie - 16 - 16,69% 

Uczniowie naszej szkoły lubią do niej chodzić, wynik bardzo wysoki. 

7. Znam obowiązujące w szkole zasady i konsekwencje ich łamania 

- Tak – 95-98,96% 

- Nie - 1-1,04% 

Niemalże każdy uczeń zna zasady obowiązujące w szkole. Świadczy to o tym, że nauczyciele 

konsekwentnie przedstawiają zasady panujące w szkole, co więcej później weryfikując ich 

łamanie. 

8. Nauczyciele reagują na niewłaściwe zachowania uczniów. 

- Tak - 89 - 92,70% 

- Nie - 7 - 7,29% 

Nauczyciele reagują na niewłaściwe zachowanie uczniów. Należy bezwzględnie reagować na 

każdy akt agresji. 

9. Moim zdaniem na stosowanie przemocy ma wpływ … 

- Telewizja - 37 - 38,54% 

- Internet - 52 - 54,17% 

- Gry komputerowe - 44 - 45,83% 

- Przykład rodziny - 28 - 29,17% 

- Zachowanie kolegi/koleżanki - 37 - 38,54% 

- Zachowanie dorosłych - 44 - 45,83% 

Ponad połowa uczniów uważa, że na agresywne zachowanie ma wpływ Internet. Znaczna 

ilość uważa też, że gry komputerowe mają negatywny wpływ na negatywne zachowanie 

człowieka. W dalszym ciągu powinno się uświadamiać uczniów o negatywnym wpływie 

Internetu, gier i telewizji. 

10. Uczniowie w mojej klasie 

- Lubią mnie - 73 - 76,04% 

- Lubią mnie 1,2 osoby - 32 - 33,33% 

- Nikt mnie nie lubi - 1 - 1,04% 
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Na wysokim poziomie utrzymuje się poczucie bycia lubianym w klasie. Nasi uczniowie czują 

się bardzo dobrze w szkole. 

11. W przypadku problemów zwracam się o pomoc do … 

- Wychowawcy - 78 - 81,25% 

- Kolegi - 40 - 41,67% 

- Rodziców - 72 - 75% 

- Pedagoga - 23 - 23,96% 

- Przyjaciele - 55 - 57,29% 

- Inne - 9 - 9,36% 

Znaczna większość uczniów w razie problemu zgłasza się do swojego wychowawcy. 

Świadczy to o olbrzymim zaufania do nauczyciela. Uczniowie mają możliwość wyboru do 

kogo mają się zgłosić z razie problemu. Najważniejsze, aby wiedzieli, jakie mają możliwości 

oraz krąg osób zaufanych.  

12. Ile razy obraziłeś kogoś na portalu internetowym? 

- Nigdy - 69 - 71,88% 

- Robię to bardzo rzadko - 13 - 13,54% 

 -Robię to często - 3 - 3,13% 

- Zawsze to robię - 2 - 2,08% 

- Nie piszę, ale obrażam w myślach - 13 - 13,54% 

Znaczna większość uczniów uważa, że nigdy nie obraziła nikogo na portalu internetowym. 

Trzeba dalej uświadamiać uczniom negatywne skutki „hejtu” w Internecie. 

13. Czy rodzice interesują się sposobem spędzania przez ciebie czasu przez komputerem? 

 -Tak - 44 - 45,83% 

 - Nie - 10 - 10,42% 

Prawie połowa uczniów mówi, że rodzice kontrolują ich czas spędzany przed komputerem. 

 

14. Czy zawierasz znajomości w Internecie? 

- Tak – 15 - 15,63% 

- Nie - 66 - 68,75% 

Większość uczniów nie zawiera znajomości w Internecie. Należy uczniów w dalszym ciągu 

uświadamiać na temat niebezpieczeństw, które wynikają z zawierania znajomości w 

Internecie. 
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5. Analiza wyników ankiety wśród uczniów klas 4-8 

W badaniu wzięło udział 61 uczniów klas 1-6. 

1. Lubię chodzić do swojej szkoły. 

 

Zdecydowana większość uczniów – 72,1% lubi chodzić do swojej szkoły.  W porównaniu  

z latami 2018 oraz 2019 wynik jest niższy, na co wpływ może mieć fakt, iż uczniowie 

spędzili długie miesiące w domu na nauczaniu zdalnym. 27,9% jest przekonana, że nie lubi 

szkoły. 

2. W swojej szkole czuję się bezpiecznie: 

 

Prawie wszyscy uczniowie, bo aż 95,1% czują się w szkole bezpiecznie. W porównaniu z latami 

ubiegłymi wynik utrzymuje się na jednakowym poziomie. Wynik ten z pewnością wspomaga 

duża ilość godzin wychowawczych w trakcie których poruszany jest temat bezpieczeństwa. 
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Pytania w tej części ankiety odnoszą się do systemu wartości ucznia, mające na celu 

zbadanie sprawczości wychowawczych działań szkoły. 

3. Wybierz wartości najważniejsze dla Ciebie. Wybierz maksymalnie 5 odpowiedzi. 

 

5 najważniejszych wartości dla uczniów naszej szkoły to: 

- rodzina – 38,9% 

- miłość i piękno – po tyle samo wskazań - 62,3% 

- zabawa – 36,1% 

- szacunek i wykształcenie – po tyle samo wskazań – 32,8% 

Dla uczniów naszej szkoły najważniejsza okazała się rodzina, co pozytywnie określa relacje 

naszych uczniów z ich rodzicami i całymi rodzinami. Na drugim miejscu uczniowie wybrali 

miłość i szczęście, wartości, które także kojarzą się z domem. Te trzy wartości cechowała 

wysoka nota ponad 60% zdobytych głosów. Na trzecim miejscu uklasyfikowała się zabawa, 

która niewątpliwie stanowi odskocznię od codziennych obowiązków. Jednymi  

z najważniejszych wartości okazało się także szacunek i wykształcenie. Są to wartości, które 

także niewątpliwie jedna wynikają z drugiej. 
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4. Z kim rozmawiasz o wartościach? / zaznacz maksymalnie 3 osoby. 

 

Nasi uczniowie są w przedziale wiekowym 10-15 lat, nic więc dziwnego, że wskazali 

rodziców i przyjaciół jako osoby, z którymi najczęściej rozmawiają o wartościach.  18% 

uczniów rozmawia na temat wartości z nauczycielami w szkole. Ponad 21% uczniów 

twierdzi, że  

w ogóle nie rozmawia na takie tematy. Ten wysoki wynik może być spowodowany, iż 

uczniowie nie zwracają uwagi na wiele rzeczy, które mają miejsce np. częste rozmowy na 

temat wartości na godzinach wychowawczych. 

5. Człowiek wartościowy, to ten który …/zaznacz 2 odpowiedzi. 

 

Uczniowie naszej szkoły uznali, że człowiek wartościowy to ten, który poświęca się 

najbardziej dla innych (74,5 %). Także taki, który ma wiedzę (63,9%) i sumiennie wypełnia 

swoje obowiązki (47,5%). Wartością najmniej określa człowieka mianem wartościowego są 

pieniądze (8,2%). 
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6. Czy według Ciebie uczysz się w szkole? 

 

Według uczniów w szkole np. w czasie godzin wychowawczych czy spontanicznych rozmów 

najwięcej uczą się zapobiegania patologii i uzależnieniom – 59%, na co niewątpliwie wpływa 

zeszłoroczna polityka oświatowa Polski.  Na drugim miejscu znajdują się działania 

przeciwdziałania agresji – 50,8%. Najmniej odpowiedzi otrzymała Bycie członkiem rodziny – 

24,6%. 

7. Jakie przedsięwzięcia podejmuje się w szkole sprzyjające kształtowaniu  

i uzyskiwaniu właściwych postaw? (nie dotyczy czasu pandemii) 

 

Najczęściej wskazywanym przedsięwzięciem podejmowanym przez szkołę a sprzyjające 

kształtowaniu i uzyskiwaniu właściwych postaw jest odpowiedź- wyjścia na Nowe 

Horyzonty - 73,8%. Kolejnym okazało się wycieczki do muzeum, miejsc o znaczeniu 

patriotycznym – 70,5%. W najmniejszym stopniu jako działania kształtujące wartości w 

uczniach wskazano żadne i nauka na lekcjach – po jednej osobie. 
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8. W razie problemu zwracasz się o pomoc do … / możesz zaznaczyć kilka 

odpowiedzi. 

 

Uczniowie na pytanie do kogo najczęściej zwracają się o pomoc wskazywali rodziców -

86,9% oraz koleżanki i kolegów – 73,8%. Najmniej osób wskazało rodzeństwo – 1,6%. 

Znaczna część bo aż 50,8% uczniów wskazało wychowawcę jakopowiernika swoich 

problemów. 

9. Czy umiesz radzić sobie w sytuacja kryzysowych, stresujących tj. negatywna 

ocena, ważny sprawdzian, problemy w klasie itp.? 

 

Zdecydowana większość uczniów naszej szkoły twierdzi, że potrafi radzić sobie w sytuacjach 

kryzysowych i stresujących – 73,8%. Zaledwie 6,6 % uczniów jest przekonana, że radzi sobie 

słabo. Ok 14% nie wie lub twierdzi, że radzi sobie słabo. 
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Pytania w tej części ankiety dotyczą umiejętności korzystania z technologii cyfrowych. 

10. Ile godzin dziennie spędzasz przed komputerem? 

 

Cieszy fakt, że 49% dzieci spędza przed komputerem do 1 godziny dziennie, niestety 

porównywalnie, bo aż 27,9% spędza ich więcej niż 3. Odliczając czas, który spędzają w 

szkole wydaje się to być bardzo dużo. 

11. W jakim celu korzystasz z komputera? / możesz wybrać 3 odpowiedzi. 

 

Inną sprawą jest cel, w jakim nasi uczniowie wykorzystują komputera. Aż 68,9% uczniów 

przyznało się do używania komputera do gier, 49,2% używa jako narzędzie do 

komunikowania się z innymi ludźmi. Najmniej wskazań otrzymała odpowiedź korzystanie 

bez celu – tylko  

6,6% oraz zawieranie znajomości – 16,4%. 
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12. Czy rodzice interesują się sposobem spędzania przez Ciebie czasu przed 

komputerem? 

 

Badani uczniowie to dzieci znajdujące się w przedziale wiekowym 10-15 lat, stąd też silny 

podział na rodziców kontrolujących swoje dzieci – 42,6% i kontrolujących tylko czasami – 

34,4%. Martwi dość duży odsetek – 23% rodziców, którzy nie kontrolują dzieci w ogóle. 

13. Czy słyszałeś/łaś lub czytałeś/łaś o zagrożeniach związanych z poznawaniem 

nowych osób przez Internet? 

 

Niemal wszyscy – 98,4 % uczniów jest świadomych zagrożeń wynikających poznawania 

osób w Internecie. Chociaż niewielu uczniów, bo tylko 7.6% uczniów wykorzystuje Internet 

do tego typu rzeczy. 
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14. Czy zawierasz znajomości w Internecie? 

 

Zdecydowana większość uczniów naszej szkoły – 60,7% nie zwiera znajomości przez 

Internet. 

15. Czy zdarzyło Ci się wyzywać, obrażać inne osoby na czacie, komunikatorze 

internetowym? 

 

Znaczna część uczniów naszej szkoły – 68,9% nie przyznaje się do tego, aby kiedykolwiek 

wyzywała, obrażała inne osoby w Internecie. W mniejszości znalazło się jednak 31,1 % osób, 

które dopuściły się takiego czynu. 
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16. Czy zdarzyło Ci się, że ktoś przy pomocy Internetu: 

 

Najczęstszymi sytuacjami, z którymi zetknęli się nasi uczniowie korzystając z Internetu to 

włamanie się do poczty - 47,5%. Znaczny procent, bo 29,5 doświadczyło otrzymania 

widomości, w której ktoś mu dokuczał. Najmniejsze wskazania dotyczyły upublicznienia 

zdjęcia w Internecie - 4,9%.   

17. Jeżeli zdarzyło Ci się doświadczyć wymienionych wyżej zachowań, wymień kto 

Ci to zrobił: 

 

Uczniowie jako sprawców zdarzeń mających miejsce w Internecie wskazywali …w 39,3% 

oraz koleżanki i koledzy ze szkoły – 23%. Duży procent, bo aż 31,1% uczniów uważa, że 

nikt nie zachowywał się tak wobec nich. 
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6. Analiza wyników ankiety dla rodziców uczniów 

Ankieta została skierowana do uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy  

w Lubinie. Jej forma miała charakter anonimowy. Rodzice wypełniali ankietę online, zostali  

o niej poinformowani przez dziennik elektroniczny oraz stronę internetową szkoły. Dokument 

dostępny był 5 dni. W ankiecie wzięło udział 111 rodziców. 

Pytania miały na celu weryfikację potrzeb profilaktyczno – wychowawczych. Ankieta jest 

spójna z pytaniami zadanymi uczniom oraz pracownikom szkoły. 

 

1. Czy Pan/Pani uważa, że Państwa dziecko lubi chodzić do swojej szkoły? 

 

2. Czy Pan/Pani uważa, że Państwa dziecko czuje się bezpiecznie w swojej szkole? 
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Zdecydowana większość rodziców uważa, że ich dzieci lubią chodzić do szkoły i czują się  

w niej bezpiecznie. 2,7% rodziców uważa, że ich dzieci nie lubią szkoły i nie czują się w niej 

bezpiecznie. 

3. Proszę o wybranie najważniejszych wartości, które według Pani/Pana wybierze 

Państwa dziecko/maksymalnie 5 odpowiedzi 

 

Zapytani opiekunowie na temat hierarchii wartości ich dzieci zaznaczyli następujące 

odpowiedzi (według kolejności od najczęściej wymienianych)  

- rodzina (102/111 głosów) 

- miłość (67/111) 

- sprawiedliwość (53/111) 

- szczęście (50/111) 

- szacunek (43/111) 

- prawda (41/111) 

- życie w zgodzie ze sobą (31/111) 

- zabawa (31/111) 

- życzliwość (28/111) 

- wolność (19/111) 

- wykształcenie (18/111) 

- pracowitość (13/111) 
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Najmniejszą ilość głosów, poniżej 10% uzyskały następujące wartości: piękno, równość, 

sława, sukces, kariera, pieniądze, wiara, religia, dobroczynność, obowiązkowość, wygląd. 

4. Z kim rozmawia Państwa dziecko o wartościach? /maksymalnie 3 odpowiedzi 

 

Według opinii rodziców dzieci najczęściej rozmawiają o wartościach z nimi, następnie 

nauczycielami, rzadziej z przyjaciółmi, sporadycznie z innymi osobami. 3 rodziców 

odpowiedziało, że ich dzieci nie rozmawiają o wartościach w ogóle. 

5. Człowiek wartościowy, to ten który – proszę zaznaczyć 2 odpowiedzi, które 

według Pani/Pana zaznaczy Państwa dziecko. 

 

Opiekunowie twierdzą, że według ich dzieci, człowiek wartościowy to taki, który poświęca 

się innym, ma wiedzę i sumiennie spełnia obowiązki. Nieliczni wybrali następujące cechy: 

pieniądze, władza, dobry wygląd. 
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6. Czy według Pani/Pana, Państwa dziecko uczy się w szkole: 

 

Na zadane pytanie, jakich postaw uczą się dzieci w szkole, najczęściej odpowiadano: postawa 

obywatelska, zdrowy styl życia, przeciwdziałanie agresji, często wymieniano: postawy 

patriotyczne oraz zapobieganie patologiom i uzależnieniom, rzadziej: byciem członkiem 

rodziny oraz przywiązanie do ojczyzny, regionu. 

7. Jakie przedsięwzięcia podejmuje się w szkole sprzyjające kształtowaniu  

i uzyskiwaniu właściwych postaw? (nie dotyczy czasów pandemii) 

 

Ankietowani wymienili następujące przedsięwzięcia szkolne, które mają na celu 

kształtowanie wyżej wymienionych postaw, najczęściej: 

- uroczystości, 

- akcje charytatywne,  

- wyjścia do kin, teatru,  

- pogadanki z ciekawymi ludźmi. 
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8. Do kogo, w razie problemu, zwraca się o pomoc Państwa dziecko? – można 

zaznaczyć kilka odpowiedzi. 

 

Według rodziców nasi uczniowie najczęściej zwracają się o pomoc do rodziców (97,3%), 

wychowawców (45,9%), kolegów (97,8%), innych nauczycieli (26,1%), rzadziej do 

pedagoga/psychologa (8,1%), innych pracowników szkoły (3,6%). Najrzadziej wymieniono 

rodzeństwo oraz dziadków (0,9% - 1 odpowiedź). Dwoje rodziców uważa, że ich dzieci nie 

proszą o pomoc. 

9. Czy według Pani/Pana, Państwa dziecko potrafi radzić sobie w sytuacja 

kryzysowych, stresujących tj.: negatywna ocena, ważny sprawdzian, problemy  

w klasie? 

 

Opiekunowie uważają, że 59,5% naszych uczniów radzi sobie z sytuacjami stresującymi, 

35,1% uczniów radzi sobie słabo, 5,4 %a nie ma na ten temat wiedzy, żaden z rodziców nie 

napisał, że ich dziecko nie radzi sobie z sytuacjami stresującymi. 
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10. Ile godzin dziennie Państwa dziecko spędza przed komputerem? 

 

11. W jakim celu Państwa dziecko korzysta z komputera? – można wybrać 3 

odpowiedzi. 

 

12. Czy interesują się Państwo sposobem spędzania czasu dzieci przed komputerem? 

 

13. Czy uważa Pani/Pan, że Państwa dziecko słyszało lub czytało o zagrożeniach 

związanych z poznawaniem nowych osób przez Internet? 
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14. Czy według Pani/Pana, Państwa dziecko zawiera znajomości w Internecie?  

 

15. Czy według Pani/Pana wiedzy, Państwa dziecko kiedykolwiek wyzywało lub 

obrażało inne osoby na czacie, komunikatorze internetowym? 

 

Na pytania dotyczące komputera oraz bezpieczeństwa w sieci rodzice mieli następujące 

zdanie. Najczęściej uważają oni, że ich dzieci spędzają przed komputerem mniej niż godzinę 

dziennie (34,2%), pojawiła się również opinia, że dzieci spędzają więcej niż 3 godziny 

dziennie przed komputerem (12,6%).  



25 
 

Według nich czas ten najczęściej poświęcają na gry, naukę, przyjemność. Rzadziej 

wymieniono komunikatory i media społeczne, najniższy procent określono dla: bez celu oraz 

zawieranie znajomości.  

Według opiekunów interesują się oni sposobem spędzania czasu dzieci w sieci. Twierdzą 

również, iż w większości dzieci słyszały o zagrożeniach w Internecie, dwoje rodziców 

odpowiedziało, że ich dzieci nie są świadome zagrożeń.  

Według wiedzy opiekunów ich dzieci nie zawierają znajomości w Internecie (84,7%), oraz 

nie obrażają innych przez komunikatory(86,5 %), pozostali mają odmienne zdanie na ten 

temat. 

16. Czy według Pani/Pana wiedzy, Państwa dziecku zdarzyło się, że ktoś przy 

pomocy Internetu: 

 

17. Jeśli zdarzyło mu się doświadczyć wymienionych wyżej zachowań, proszę 

wymienić kto to zrobił: 
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Na pytanie czy ich dziecko doświadczyło jakiejś formy agresji w Internecie odpowiedzieli, że 

najczęściej było to: 

- dokuczanie,  

- obrażanie  

- rozsyłanie zdjęć.  

Jeżeli doświadczyli tej agresji, najczęściej była ona skierowana od kolegów i koleżanek ze 

szkoły (24,3%), osoby spoza szkoły (5,4%), kontakty zawarte w Internecie (4,5%) 

7. Analiza wyników ankiety dla pracowników 

Wnioski płynące z przeanalizowania wyników ankiety dla pracowników (do ankiety 

przystąpiło 21 nauczycieli): 

1. Czy Pani/Pana zdaniem uczniowie lubią chodzić do szkoły? 

 

2. Czy Pani/Pana zdaniem uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? 
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Wszyscy ankietowani nauczyciele uważają, że uczniowie lubią swoją szkołę i czują się w niej 

bezpiecznie. 

3. Jakie wartości przede wszystkim stara się Pani/Pan przekazać swoim uczniom? / 

można zaznaczyć maksymalnie 5 odpowiedzi. 

 

Wartości, które w głównej mierze nauczyciele przekazują swoim uczniom, to: 

- szacunek(95,2%), 

- prawda(71,4%), 

- życzliwość(52,4%), 

- obowiązkowość(47,6%), 
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- sprawiedliwość(42,9%), 

- miłość(42,9%), 

- życie w zgodzie ze sobą(42,9%), 

- pracowitość(38,1%), 

- równość(33,3%), 

- rodzina(28,6%), 

- wykształcenie(23,8%), 

- dobroczynność(23,8%), 

- wolność(23,8%), 

- sukces(9,5%), 

- szczęście (4,8%), 

- piękno(4,8%), 

- wiara(4,8%), 

- zabawa(4,8%). 

Nikt z ankietowanych nie wybrał: 

- sławy, 

- kariery, 

- pieniędzy, 

- religii,  

- wyglądu. 

Należy skonfrontować te wyniki z odpowiedziami uczniów i zdecydować które wartości 

należy bardziej promować w roku szkolnym 2020/2021. 

4. Czy rozmawia Pani/Pan z uczniami o wartościach? 

 

Tylko jeden nauczyciel nie deklaruje, że rozmawia z uczniami o wartościach. Większość 
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nauczycieli (81%) rozmawia z uczniami o wartościach w ramach zaplonowanych zajęć 

wychowawczych, a ponad połowa (52,4%) robi to podczas omawiania z uczniami różnych 

sytuacji, w których się znaleźli. 

Należy w większym stopniu wykorzystywać bieżące sytuacje (np. konflikty między uczniami) 

jako pretekst do rozmowy o wartościach. 

 

 

 

 

 

 

5. Czy podczas zajęć lekcyjnych/dodatkowych lub w formie apeli/wycieczek itp. 

porusza Pani/Pan z uczniami tematykę: 

 

6. Jakie przedsięwzięcia podejmuje się w szkole sprzyjające kształtowaniu  

i uzyskiwaniu właściwych postaw (nie dotyczy pandemii)? 
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Przez większość nauczycieli poruszana jest na zajęciach tematyka przeciwdziałania agresji 

(95,2%), zdrowego stylu życia (90,5%) i bezpieczeństwa w Internecie. 

Należy kontynuować działania podejmowane w tych kwestiach. 

Najmniej (61,9%) nauczycieli deklaruje rozmawianie z uczniami o byciu członkiem rodziny.  

Należy zaplanować więcej tematów dotyczących relacji w rodzinie. 

 

 

 

 

7. Czy uczniowie zwracają się do Pani/Pana z problemami? 

 

 

Do większości nauczycieli (95,2%) uczniowie zwracają się ze swoimi problemami. 

Należy w dalszym ciągu prezentować postawę gotowości do pomocy uczniowi. 

8. Czy Pani/Pana zdaniem uczniowie potrafią sobie radzić w sytuacjach 
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kryzysowych, stresujących tj.: negatywna ocen, ważny sprawdzian, problemy  

w klasie itp.? 

 

Ponad połowa nauczycieli (52,4%) ocenia umiejętność uczniów do radzenia sobie  

w stresowych sytuacjach jako słabą. Pozostali nauczyciele uważają, że uczniowie potrafią 

sobie radzić w takich sytuacjach. 

Należy zaplanować działania mające na celu podniesienie umiejętności radzenia sobie ze 

stresem. 

 

 

 

9. Zgodnie z Pani/Pana wiedzą, ile godzin dziennie uczniowie spędzają przed 

komputerem? 

 

10. W jakim celu, zgodnie z Pani/Pana wiedza, uczniowie korzystają z komputera? / 

można wybrać 3 odpowiedzi. 
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Według ponad połowy nauczycieli (52,4%) uczniowie spędzają przed komputerem więcej niż 

trzy godziny dziennie. Poświęcają ten czas głównie na gry (według 85,7% nauczycieli) oraz 

korzystanie z mediów społecznościowych (81%), a w znacznie mniejszym stopniu na 

zdobycie wiedzy (33,3%).  

Należy kontynuować działania mające na celu uświadamianie o skutkach zbyt długiego 

przebywania przed komputerem i nadmiernego zaangażowania w gry komputerowe oraz 

pokazywać uczniom sposoby uczenia się przy pomocy komputera. 

 

 

 

 

 

11. Czy Pani/Pana Zdaniem uczniowie są świadomi zagrożeń związanych  

z poznawaniem nowych osób przez Internet? 

 

Zgodnie z wiedzą 47,6% nauczycieli, uczniowie są świadomi zagrożeń płynących  

z zawierania znajomości przez Internet. Pozostali nauczyciele (52,4%) uważają, że nie 
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wszyscy uczniowie są świadomi takich zagrożeń.  

Należy zaplanować działania, których celem będzie szerzenie świadomości zagrożeń 

związanych z zawieraniem znajomości przez Internet. 

8. Wnioski z diagnozy dotyczącej poczucia bezpieczeństwa 
fizycznego i psychicznego uczniów ze szczególnym 
uwzględnieniem przemocy i agresji rówieśniczej oraz relacji 
między uczniami a nauczycielami 

 

Uczniowie w większości chętnie przychodzą do szkoły. Szkołę cenią za możliwość 

spotykania przyjaciół, uczestniczenia w lekcjach oraz jedzone w szkole obiady i 

organizowane wycieczki. Indywidualne predyspozycje uczniów mają wpływ na to, co 

wskazują jako rzeczy, których nie lubią.  

Zdecydowana większość uczniów czuje się bezpiecznie w szkole, są jednak tacy, którzy czują 

się tak tylko czasami lub nigdy. Również w klasie większość uczniów czuje się bezpiecznie, 

jednak nie wszyscy. Wpływ na to ma to, czy mają w klasie i szkole przyjaciół oraz to, czy 

osoby te udzielają im pomocy w nauce. Zdarzają się też incydentalne kopnięcia, popchnięcia, 

naruszenia mienia, pojedynczy uczniowie wymienili też groźby i próby uderzenia. 

 

Wielu uczniów wskazuje, że dobre kontakty z rówieśnikami i obecność oraz rozmowy  

z nauczycielami wpływają pozytywnie na ich poczucie bezpieczeństwa. Są jednak tacy, 

według których nie ma to wpływu na ich bezpieczeństwo. 

Teren szkoły jest dla uczniów miejscem bezpiecznym. Kiedy mówią o miejscach 

niebezpiecznych, wskazują teren zielony i salę gimnastyczną jako miejsca, w których można 

sobie zrobić krzywdę albo stołówkę i korytarze, czyli miejsca zatłoczone. 

Uczniowie mają zaufanie do swoich wychowawców, nauczycieli, koleżanek i kolegów  

i zwracają się do nich o pomoc, gdy jest taka potrzeba. Są jednak nieliczni uczniowie, którzy 

nie zwróciliby się o pomoc do nikogo. 

Uczniowie świadomie określają, że na dobre relacje ucznia z nauczycielem wpływają 

rozmowy i wspólne spędzanie czasu oraz sprawiedliwe traktowanie i ocenianie. 

Wskazują, że ich relacje z wychowawcą są dobre lub bardzo dobre. Podobnie oceniają relacje 

z pozostałymi nauczycielami. Mają na nie wpływ sprawiedliwe ocenianie uczniów, udzielanie 

pomocy i wyjaśnień oraz traktowanie ucznia z szacunkiem. 

Wszyscy uczniowie powinni znać swoje prawa. Ich znajomość deklaruje 87,3% uczniów, 

zatem nie wszyscy. 
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Rekomendacje: 

1. Aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa u uczniów należy ująć w szkolnym 

Programie Wychowawczo -Profilaktycznym zajęcia o tematyce: 

- Jak mogę wpływać na poczucie bezpieczeństwa moich kolegów i koleżanek?  

- Jak chronić swoje zdrowie podczas aktywności fizycznej i nie tylko? 

- Zasady poruszania się w grupie i savoir vivre na stołówce. 

- Jak zaufać kolegom i nauczycielom? 

- Dlaczego warto sobie pomagać? 

- Zdrowe nawyki żywieniowe. 

- Konsekwencje palenia tytoniu. 

2. Należy kontynuować tradycje wspólnych wyjść klasowych, wycieczek i często 

rozmawiać z uczniami, nie tylko z klas wychowawczych. 

3. Nauczyciele powinni zwrócić uwagę na to, czy każdego ucznia oceniają sprawiedliwie 

i czy chętnie udzielają mu dodatkowych wyjaśnień dotyczących tematów lekcji oraz traktują 

go z szacunkiem. 

4. Należy zapoznać wszystkich uczniów z prawami dziecka. 

9. Wnioski 

Przeprowadzone badania pozwoliły wyciągnąć następujące wnioski: 

1. Działania prowadzone przez szkołę przynoszą efekty. Uczniowie czują się 

bezpiecznie na terenie szkoły, znają podstawowe wartości.  

2. Badanie wykazało, że uczniowie naszej szkoły darzą szacunkiem osoby ze swojego 

najbliższego otoczenia – rodzinę, nauczycieli.  

3. Wyniki ankiet dla rodziców i dla dzieci na temat wartości wskazują spore 

rozbieżności. Rodzice zwracają uwagę na wartości takie jak rodzina, miłość, 

szacunek, szczęście, pomijając właściwie całkowicie wygląd, karierę, sławę oraz 

pieniądze. Uczniowie natomiast wskazują te wartości, może nie jako najważniejsze, 

ale z pewnością istotne dla nich. Nauczyciele, podobnie jak rodzice, wskazali, iż 

starają się przekazać uczniom przede wszystkim wartości takie jak: szacunek, 

życzliwość, obowiązkowość, sprawiedliwość. Pominięte zostały sława, kariera, 

pieniądze, religia, wygląd. 

4. Również pytanie dotyczące zwracania się o pomoc w przypadku problemów 

wskazuje, iż rodzice uważają, że dzieci w większości rozmawiają z nimi o 
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problemach. Uczniowie wskazują jednak zaraz po rodzicach rówieśników. Również 

spora różnica w wynikach jest przy odpowiedzi „do nikogo” –wśród rodziców taka 

odpowiedź została udzielona w 1.8% natomiast 16.4% uczniów wybrało tę 

odpowiedź. W tym przypadku można wnioskować, iż spora część uczniów 

potrzebuje rady i wsparcia ze strony dorosłych. Ten wniosek potwierdza również 

pytanie dotyczące umiejętności radzenia sobie z problemami – rodzice nie wskazali 

odpowiedzi „nie” na to pytanie, natomiast 6.6% uczniów stwierdziło, że nie radzą 

sobie z trudnościami. 

5. Różnice widoczne są również w odpowiedziach związanych z korzystaniem  

z komputera. Uczniowie wskazują, iż spędzają więcej czasu przed komputerem niż 

wykazują to rodzice. Również cel korzystania z komputera jest inny – są to przede 

wszystkim gry, ale również komunikatory, media społecznościowe. Aż 63,1 % 

rodziców uważa, że ich dziecko korzysta z komputera głównie w celu zdobywania 

wiedzy, podczas gdy taką odpowiedź wskazuje zaledwie 37.7% ankietowanych 

uczniów. Rodzice uważają również w zdecydowanej większości (86,5%), iż 

kontrolują czas i sposób w jaki wykorzystywane są komputery, telefony. Wśród 

uczniów taką odpowiedź udzieliło 42,6% ankietowanych. 

6. Uczniowie naszej szkoły, jak wynika z przeprowadzonych badań, zawierają 

znajomości w Internecie – 39,3%. Wskazują również, że czytali lub słyszeli  

o niebezpieczeństwach wynikających z zawierania takich znajomości. 

10. Rekomendacje 

1. W dalszym ciągu należy zwracać uwagę uczniów na respektowanie zasad oraz 

zachowanie bezpieczeństwa w różnych sytuacjach i miejscach. 

2. Należy bezwzględnie reagować na wszelkie przejawy agresji poprzez rozmowę, 

kontakt z rodzicami uczniów. 

3. Konieczne jest przeprowadzenie cyklu zajęć (np. na godzinach wychowawczych) na 

temat wartości oraz ludzi, których darzymy szacunkiem – preferowane są zajęcia 

przygotowane i prowadzone przez uczniów. 

4. Należy rozmawiać z uczniami na temat wyrażania emocji, sposobów poszukiwania 

pomocy w trudnych sytuacjach. Należy również wskazać uczniom instytucje, które 

udzielają pomocy. 

5. W dalszym ciągu należy rozmawiać z uczniami na temat bezpiecznego korzystania  

z Internetu oraz zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego zachowania w sieci. 
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