
 

DIAGNOZA W  ZAKRESIE WYSTĘPUJĄCYCH W ŚRODOWISKU SZKOLNYM 

POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, W TYM CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH 

I RYZYKA NA POTRZEBY PROGRAMU PROFILAKTYCZNO – 

WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1  

W ŚWIDNICY NA ROK SZKOLNY 2022/23 

 

 

 

 

We wrześniu 2022 r.  w Szkole Podstawowej nr 1 w Świdnicy została przeprowadzona 

ankieta dotycząca analizy potrzeb i problemów wychowawczych. Ankieta została opracowana 

przez zespół tworzący program profilaktyczno – wychowawczy i skierowana do uczniów 

rodziców i nauczycieli.  

Podczas diagnozy określono czynniki ryzyka: 

1. Uczniowie: 

Z przeprowadzonych badań wynika, iż większość uczniów uzyskuje w szkole wiedzę na 

temat zagadnień, które ujęte są w programie profilaktyczno – wychowawczym. 

80,4% uczniów w szkole czuje się bezpiecznie, a w przypadku pojawiających się problemów  

i trudności najczęściej zwracają się o pomoc do nauczycieli i swoich wychowawców.  

Uczniowie w przeważającej większości znają obowiązujące w szkole procedury i regulaminy 

i często ich przestrzegają.  

Większość uczniów stwierdziła, że ich zespoły klasowe są zgrane, jednak czasami popadają  

w konflikty z rówieśnikami.  

 

 
 

Ponad 25% ankietowanych uczniów stwierdziła, że w szkole są osoby, które im dokuczają 

oraz na terenie szkoły doświadczyły przemocy. 



 
Około połowa ankietowanych uczniów odpowiedziała, że  zdobywa w szkole wiedzę na temat 

środków uzależniających i potrafi odmówić w sytuacji namawiania do zażywania takich 

właśnie środków.  

 

 
Z ankiety wynika także, iż wśród uczniów są tacy, którzy zażywali alkohol, papierosy  

i e-papierosy oraz tacy, którzy byli zachęcani w szkole do zażywania alkoholu i papierosów. 

 

2. Rodzice 

Większość rodziców jest zadowolona ze współpracy ze szkołą. Ponad 85% uważa, że 

ich dzieci są bezpieczne w szkole. Wśród czynników zagrażających bezpieczeństwu uczniów 

rodzice wskazali zaczepianie młodszych dzieci przez starszych uczniów, dokuczanie, 

wyśmiewanie, zamykanie w toalecie oraz zachowania agresywne niektórych rówieśników w 

zespołach klasowych. Ponad 59 % rodziców nie dostrzega problemów wychowawczych w 

szkole, pozostali wskazali na nadmierne używanie telefonów podczas przerw, przemoc 

emocjonalną.  

 

3.  Nauczyciele 

Największym problemem i trudnością nauczycieli jest przekazywanie i realizacja 

takich treści jak: depresja, nagonka i wykluczenie z powodu orientacji seksualnej, zachowania 

suicydalne. 



Czynniki chroniące 

 

W każdej zbadanych grup określono także czynniki chroniące. 

 

1. Uczniowie 

     Uczniowie w większości uzyskują w szkole wiedzę na temat postaw patriotycznych i 

obywatelskich, bycia członkiem rodziny i przywiązania do korzeni, przeciwdziałania agresji i 

zapobiegania zakażeniom i uzależnieniom (e-papierosy, papierosy, alkohol, narkotyki, 

Internet), kulturalnego zachowania i stosowania zwrotów grzecznościowych.  

     Potrafią sobie radzić w sytuacjach stresujących. Ponad 92% akceptuje Program 

Profilaktyczno – Wychowawczy, a problemy realizowane na zajęciach z wychowawcą sa dla 

nich interesujące.  

 

2. Rodzice 

Rodzice wskazali, jako działania wspierające profilaktykę i wychowanie w szkole 

następujące czynności:  

 zwiększenie monitorowania zachowań uczniów stosujących przemoc wobec innych 

uczniów, 

 zwiększony dostęp do zajęć z psychologiem i pedagogiem szkolnym, 

 zajęcia z motywacji i technik nauki, 

 rozmowy na temat używek takich jak: e-papierosy, dopalaczy narkotyków.  

 

3. Nauczyciele  

 Ponad 90% nauczycieli zna Program Profilaktyczno-Wychowawczy, a wszyscy 

nauczyciele, pracujący w szkole, stosują w swojej pracy treści profilaktyczno-wychowawcze. 

W swojej pracy dydaktyczno –  wychowawczej stosują i przekazują uczniom następujące 

wartości: szacunek, tolerancja, empatia uczciwość, odpowiedzialność, uprzejmość, 

patriotyzm, odwaga cywilna, gotowość do pomocy, pracowitość, szczerość. 

 

 

 

 


