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I. CELE I ZAKRES, METODY, NARZĘDZIA, HARMONOGRAM 

    EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

 

1. Przedmiot ewaluacji:  WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I  

                                          MŁODZIEŻY, ZE SZCZEGÓLNYM    UWZGLĘDNIENIEM 

                                          DZIECI  ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EUKACYJNYMI 
 

2.  CELE EWALUACJI I  SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW 

1) pozyskanie informacji na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów oraz skali i 

typu zagrożeń występujących na terenie szkoły; 

2) opracowanie wniosków do działań mających na celu zwiększenie wśród uczniów poczucia 

bezpieczeństwa i zmniejszenie/wyeliminowanie zagrożeń bezpieczeństwa uczniów w szkole; 

3) uwzględnienie wyników ewaluacji w doskonaleniu pracy szkoły – w szczególności w 

opracowaniu zadań Szkolnego Programu Wychowawczego,  Szkolnego Programu Profilaktyki,   

planu doskonalenia zawodowego nauczycieli i programu rozwoju szkoły. 
 

3. PYTANIA KLUCZOWE: 

1) Czy szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo? Jeśli tak, to w jaki sposób są podejmowane 

działania w celu wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów, w tym niepełnosprawnych?             

2) Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? Jak oceniają swoje poczucie bezpieczeństwa? 

3) Czy są w szkole miejsca niebezpieczne? Jeśli tak, to które? W jakich sytuacjach i w jakich 

miejscach szkoły jest najczęściej zagrożone poczucie bezpieczeństwa uczniów?   

4) W jaki sposób uczniowie i nauczyciele reagują na zagrożenia bezpieczeństwa w szkole?  

Czy w sytuacjach zagrożenia  uczeń może liczyć w szkole na pomoc?   

5) Czy w szkole podejmuje się działania wychowawcze, których celem jest eliminowanie zagrożeń  

bezpieczeństwa uczniów, w tym niepełnosprawnych?  Jeżeli tak, to jakie są to działania? 

6) Czy uczniowie, nauczyciele i rodzice znają obowiązujące w szkole zasady i procedury 

dotyczące zapewnienia uczniom bezpieczeństwa ? 
 

 

4.  KRYTERIA EWALUACJI: 

1) zgodność z aktami prawnymi i dokumentacją szkolną (statut, regulaminy i procedury, Szkolny 

Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki), 

2) dostępność, 

3) atrakcyjność,  

4) analiza i diagnoza zachowań uczniów, 

5) zgodność z oczekiwaniami uczniów, rodziców i nauczycieli,  

6) modyfikacja oddziaływań wychowawczych.  

 

5.  METODY PROWADZONYCH BADAŃ:  

 badania ankietowe  wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, 

 obserwacja uczniów,  

 analiza dokumentów - Statut Szkoły, regulaminy, procedury, dzienniki lekcyjne i pedagogów 

szkolnych, nagany dla uczniów, protokoły posiedzeń zespołów nauczycielskich, dokumentacja 

ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki, 

 rozmowy indywidualne z uczniami, nauczycielami, rodzicami, pracownikami obsługi, 

przedstawicielami instytucji – partnerami szkoły w realizacji Szkolnego Program Profilaktyki, 

 wywiad  z Dyrektorem. 
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6.  HARMONOGRAM CZYNNOŚCI EWALUACYJNYCH: 

1) Opracowanie pytań kluczowych, zakresu ewaluacji - do 18. XII. 2015 

2) Zatwierdzenie przez dyrektora planu badań - do 22. XII. 2015 

3) Opracowanie narzędzi badawczych - do 1. II. 2016 

4) Przeprowadzenie badań  

- do 18. III. 2016 - uczniowie,   

- do 8.VI.2016 – rodzice, 

5) Analiza wyników badań - do 10. VI. 2016 

6) Opracowanie raportu - do 16. VI. 2016 

7) Przedstawienie raportu dyrektorowi - do 17. VI. 2016 

8) Prezentacja raportu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej – sierpień  2016 

 

 

II. PRÓBA BADAWCZA, ODBIORCY, SPOSÓB UPOWSZECHNIANIA  

      WYNIKÓW RAPORTU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

 
 

1..  PRÓBA BADAWCZA:  

 losowo wybrani wychowankowie świetlicy szkolnej, 

 rodzice obecni podczas zebrań, spotkań z Radą Rodziców, na których przeprowadzono badanie, 

 losowo wybrani rodzice wychowanków świetlicy, 

 47 nauczycieli, w tym nauczyciele terapeuci, 

 Uczniowie oraz oddziału „0”, klas 1-3, 4-6 Szkoły Podstawowej, 

 uczniowie kl. I-III Gimnazjum, 

 Dyrektor. 

 

2.  ODBIORCY EWALUACJI: 

 Dyrektor, 

 uczniowie,  

 rodzice, 

 Rada Pedagogiczna, 

 pracownicy niepedagogiczni (kadra techniczna). 

 

3.  SPOSÓB UPOWSZECHNIANIA WYNIKÓW RAPORTU: 

 prezentacja podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej; 

 publikacja na stronie internetowej szkoły; 

 dyskusja podczas posiedzeń zespołów nauczycielskich w związku z opracowaniem zadań 

Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki, indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych; 

 prezentacja uczniom podczas zajęć/godzin wychowawczych i profilaktycznych (najważniejsze 

informacje); 

 prezentacja rodzicom na zebraniach i spotkaniach dyrektora z Radą Rodziców. 

(najważniejsze informacje); 

 prezentacja pracownikom obsługi technicznej szkoły  na zebraniach pracowniczych. 
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III. PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI NA  PODSTAWIE BADAŃ  ANKIETOWYCH 

1. Analiza porównawcza wyników badań ankietowych  przeprowadzonych wśród 

uczniów, rodziców i nauczycieli na temat bezpieczeństwa w szkole 

dot. wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów, w tym niepełnosprawnych  w szkole  
– oprac. Grażyna Budzyń, Daria Główczewska, Marlena Gutkowska 
 

 

Liczba badanych:     nauczycieli - 47,    

                                  uczniów - 103,  w tym - SP- 65  (klasa 3b -12, 4b- 12, 5a - 17, 6a -24),  

                                  Gimnazjum - 50 (klasa IA- 18, IIA-16, IIIB- 16), 

                                  rodziców (Rada Rodziców): 12,   rodzice uczniów klas 1-3 SP - 72 

 

Terminy badań:     uczniów -  kwiecień 2016r.,    nauczycieli – 22 lutego 2016r.,     

                               rodziców – Rada Rodziców - 8 czerwca 2016r.  

                               rodziców uczniów  kl. 1-3 SP – 25 listopada 2015r. 

 

Autor ankiety: G. Budzyń 
 

1. U 4-6/G Czy w szkole czujesz się bezpiecznie?  

   R/ N/ Czy Pani/Pana zdaniem, uczniowie w szkole czują się bezpiecznie?   

a) tak    b) nie    c) trudno powiedzieć  

 tak nie   trudno powiedzieć 
liczba          % liczba % liczba         % 

N-le 38 83 0 0 8 17 

U 
SP4-6 14 26 7 13   32 60 

G 28 56 2 4 20 40 
Rodzice    12 100 0 0 0 0 

Podsumowanie:  Wszyscy rodzice   i   ponad 80% nauczycieli  uważa, że uczniowie  w szkole czują się 

bezpiecznie, ale na to ogólnie sformułowanie  pytanie jednoznacznie nie potrafi odpowiedzieć aż 60% 

uczniów klas 4-6 SP i 40% uczniów Gimnazjum. W szkole czuje się bezpiecznie ponad połowa spośród 

uczniów Gimnazjum, ale tylko  co 4-ty  uczeń  klas 4-6 SP.  

 

2. U 4-6/G  Określ na skali Twoje poczucie bezpieczeństwa      1….2….3…..4…..5  
R/ N/ Jaka jest, Pana/Pani zdaniem, skala poczucia bezpieczeństwa uczniów? Proszę określić od 1 (niski poziom 

bezpieczeństwa) do 5 (poziom wysoki)                                                            

 1 2 3 4 5 
liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

N-le    0 0 0        0 6 13 28 59 13   28 

U 
 SP4-6 3 6 3        6   14 26 23   43 11  21 

Gim     3 6 2        4 9 19    17 36    16 34 
Rodzice    0 0 0        0      0        0 5 42 7   58 

Rodzice / 1-3           

Podsumowanie: 12 % uczniów kl. 4-6 konsekwentnie nisko (na skali 1-2 pkt) ocenia swoje poczucie 

bezpieczeństwa (w odp. na pyt. 1 brak poczucia bezpieczeństwa deklaruje 13%). Jednak mimo niepokojąco 

małej liczby uczniów kl. 4-6 SP deklarujących poczucie bezpieczeństwa w odpowiedzi  uzyskanej  na pyt. 1, 

na to pytanie aż 64% uczniów  SP i 70% uczniów Gimnazjum wyraziło pozytywną  ocenę. I tym razem 

ocena poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole dokonana przez rodziców jest wyższa od oceny 

nauczycieli, a ci ostatni bardziej realnie oceniają poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów. Zarówno jednak 

nauczyciele jak i rodzice nieadekwatnie formułują swoje oceny.  
 
 

3. N/  Czy Pan/Pani jako nauczyciel czuje się w szkole bezpiecznie?                        

     a) tak           b) nie             c) trudno powiedzieć  

 

 

 
 

 tak nie trudno powiedzieć 

liczba % liczba % liczba % 

N-le 47 100      0 0 0 0 
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4. Proszę określić Pana/Pani  poczucie własnego bezpieczeństwa w szkole na skali     1….2….3…..4…..5             

 1 2 3 4 5 
liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

N-le 0 0 0 0 0 0 12 26 34 74 
 

Podsumowanie: dot. odp. n-li na dwa ostatnie pyt. :  Wszyscy ankietowani n-le czują się w szkole 

bezpiecznie, co zapewnia właściwą perspektywę do wyrażania ocen dot.  bezpieczeństwa uczniów w szkole i 

własnej roli w sytuacjach kryzysowych, w których zagrożone jest poczucie bezpieczeństwa uczniów. 
 

5. Rodzice uczniów kl. 1-3 SP: Czy Pani/Pana dziecko  było w bieżącym roku szkolnym  ofiarą przemocy na 

terenie szkoły? 

 tak nie nie wiem 
liczba % liczba % liczba % 

Rodzice / 1-3 5 7      62 86 5 7 

 

Rodzice uczniów kl. 1-3 SP: Czy Pani/Pana dziecku zdarzyło się stosować przemoc wobec kolegów/ koleżanek? 

 tak nie   nie wiem 
liczba % liczba % liczba % 

Rodzice / 1-3 4 5 55 76 14 19 

 

6. U 4-6/G Z jakimi formami agresji lub przemocy spotykasz się w szkole najczęściej ?  

R/ Z jakimi formami agresji lub przemocy wśród uczniów spotyka się  Pani/Pana dziecko w szkole?   

N/ Z jakimi formami agresji lub przemocy wśród uczniów spotyka się Pan/Pani w szkole? (można zaznaczyć więcej 

niż jedną odpowiedź)  

a) przezywanie         b) wyśmiewanie            c) obgadywanie                 d) izolowanie  społeczne                  

e) okradanie             f) wymuszanie, wyłudzanie pieniędzy                     g) bicie, kopanie, popychanie                          

h) grożenie, zastraszanie                                i) cyberprzemoc                j) zamykanie w pomieszczeniach              

k) wulgarne  słownictwo                              l) niszczenie rzeczy     

m) dyskryminowanie ze względu na  niepełnosprawność   n) dyskryminowanie ze względu na…  

 a b c d e f g h i 
liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % licz % L   liczba % 

N-le 44 94 40 85 30 64 14 30 2 4 2 4 27 57 9 19 3 6 

U 
SP4-6  34 65 28 54  44 85 11 21 5 10 2 4 25 48 7 13 4 8 

Gim 41 82 39 78 37 74 6 12 4 8 11 22 17 34 9 18 5 10 
Rodzice  3  25  3  25  5 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 j k l m p 
liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

N-le 6 13 31 66 7 15 11 23 0 0 

U 
SP4-6    5 10 26  50 7  13 7 13 1 2 
 Gim 10 20 33 66 11  22 11 22 4 8 

Rodzice 1 8 0 0 0 0 2   17   3 25 

Uczniowie Gim.:  kolor skóry – 2x, kolor włosów – 2x, wzrost- 2x ,  

Uczniowie SP4-6: wygląd – 2x (4b), masę ciała – 2x, ubranie – 1x    

Rodzice: tuszę 

o) inne (jakie?)  
N-le: nękanie ucznia niepełnosprawnego 

Uczniowie Gim.:  bawią się moim kosztem, nadużywają mojego życia, wyśmiewanie kolegów, którzy mają 

koleżankę Uczniowie SP4-6: wulgarne słownictwo, Rodzice / 1-3 - otwieranie drzwi w WC (1) 

p ) nie spotkałem (-am) się    
Proszę podkreślić dwukrotnie te formy agresji, z którymi Pan/Pani spotyka się w szkole najczęściej / Proszę podkreślić 

dwukrotnie te formy agresji, z którymi spotykasz się w szkole najczęściej  (nie więcej niż 3)- pyt. dla n-li i uczniów 
 

 

Rodzice  uczniów kl.  1-3  mogli dokonać wyboru spośród n/w wariantów odpowiedzi  

a) popychanie, szturchanie, szarpanie (60)       b) wymuszanie (1)         c) plucie (2)            d) kopanie (2)           

e) bicie (2)       f) przezywanie (15)                    g) zabieranie rzeczy (3)                h) niszczenie rzeczy (1)            

i) zastraszaniem (0)                                            j) wyśmiewaniem, wyszydzaniem, ośmieszaniem (10)                       

k) hejtem (agresją) w Internecie (0)                  l)  inną – otwieranie drzwi w WC (1)            m) żadną (28)    
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 a b c d e f g h i 

 liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % L   liczba % 

Rodzice / 1-3 60 47 1 1 2 2 2 2 2 2 15 12 3 2 1 1 0 0 

         j k l m 

 liczba % liczba % liczba % liczba % 

Rodzice / 1-3 10 8 0 0 1 1 28 23 
 

Wyniki odpowiedzi na pyt. skierowane do Rady Rodziców oraz uczniów kl. 4-6 i Gimnazjum prezentuje 

niżej zamieszczony diagram.  

 
 

Podsumowanie:  Uczniowie  za najbardziej dotkliwe formy przemocy i agresji uznają PRZEZYWANIE - 

82% uczniów Gim. i 65% uczniów kl. 4-6 SP oraz  94% n-li dostrzega  tę formę zagrożenia dla poczucia 

bezpieczeństwa uczniów w przeciwieństwie do rodziców, których tylko 25% je wymienia; także 12% 

rodziców dzieci z kl. 1-3 wskazuje na tę formę agresji  jako problem. 

WYŚMIEWANIE (78% uczniów Gim., SP 4-6- 54%, kl. 1-3 -8%)), OBGADYWANIE (85% uczniów SP, 

Gim.-74%, n-li 64%, rodziców-42%);  

WULGARNE  SŁOWNICTWO -   66% uczniów Gim. i n-li jest zgodnych w ocenie rangi problemu, 

dotyczy także 50% uczniów kl. 4-6 SP, natomiast żaden rodzic nie wymienił tej formy agresji  i przemocy. 

BICIE, KOPANIE, POPYCHANIE  jako problem zgłasza ponad połowa n-li (57%) i  niemal połowa 

wszystkich uczniów SP, w tym z klas 1-3 (dodatkowo szarpanie, szturchanie)   oraz co trzeci  ucznia 

Gimnazjum (34%).  

Wydaje się, że IZOLOWANIE  SPOŁECZNE stanowi problem nieco przeceniany przez n-li (33%), 

podczas gdy odczuwa go  12% uczniów Gimnazjum, ale, co może dziwić aż 21% uczniów kl. 4-6 SP. 

DYSKRYMINOWANIE ZE WZGLĘDU NA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ dostrzega prawie co 5-ty 

ankietowany – w równej mierze n-ele (23%) co  uczniowie Gim. (22%), 17%  rodziców  oraz   13 % 

uczniów kl. 4-6 SP.    

NISZCZENIE RZECZY dotyka co piątego  ucznia Gim.  (22%),  13 % uczniów kl. 4-6 SP i jest jako 

problem wskazywany przez 15% n-li 

WYMUSZANIE, WYŁUDZANIE PIENIĘDZY jako problem jest zupełnie marginalizowane przez 

nauczycieli i rodziców,  podczas  gdy  aż 22 uczniów Gim. wymienia tę formę agresji i przemocy  (w SP 

tylko 4% uczniów).    

GROŻENIE, ZASTRASZANIE wskazuje jako problem prawie 20% nauczycieli i gimnazjalistów (tylko 

13% uczniów kl. 4-6 SP), natomiast całkowicie pomijają go rodzice.                                  

ZAMYKANIE W POMIESZCZENIACH  ma zaskakująco dużą statystykę w Gimnazjum - 20%, o połowę 

mniejszą  wśród uczniów kl. 4-6 SP (10%), dostrzeganą przez  13% n-li  i 8 % rodziców. 

OKRADANIE dostrzega 10 % uczniów kl. 4-6 SP, 8% gimnazjalistów i tylko 4% n-li a rodzice w ogóle go 

nie dostrzegają.           
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CYBERPRZEMOC doskwiera 10% młodzieży gimnazjalnej i 8 % uczniów kl. 4-6 SP, ale tego problemu 

rodzice w ogóle nie doceniają a zauważa go tylko 6% n-li.  

DYSKRYMINOWANIE ZE WZGLĘDU NA… 12% gimnazjalistów, 9% uczniów kl. 4-6 SP,  

1 n-el i 1 rodzic wymienia zacytowane formy dyskryminacji. 

Co czwarty rodzic ucznia kl. 1-3   stwierdził, że jego dziecko nie spotkało się z jakąkolwiek formą agresji i 

przemocy. Incydentalne przypadki zabierania rzeczy, opluwania, kopania zgłosiło 2-3rodziców dzieci z klas 

1-3. 
 

7.  Rodzice 1 -3/ Czy w naszej  szkole są miejsca, w których Pani/Pana dziecko czuje się zagrożone?  

   a) tak  b) nie    c) nie wiem          

 tak nie   nie wiem 
liczba % liczba % liczba % 

Rodzice / 1-3 10 10 53 75 11 15 
 

8. U 4-6/G Wskaż miejsce, w którym dochodziło do agresji i przemocy najczęściej 

N/ Jeżeli był(a) Pan/Pani świadkiem agresji i przemocy wśród uczniów lub o niej się dowiadywał (a), to proszę 

wskazać miejsce, w którym dochodziło do nich najczęściej?(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) Proszę 

podkreślić dwukrotnie te miejsca, w których Pan/Pani z agresją spotyka się w szkole najczęściej 

Proszę podkreślić dwukrotnie te miejsca, w których z agresją spotykasz się w szkole najczęściej   

a)  na korytarzu         b)  w szatni,  w piwnicy              c)  na boisku          d) w sali lekcyjnej        

e)  w WC                     f)   w szatni sali gimnastycznej            g)  w sali gimnastycznej              

i)   na terenach sportowych  wokół szkoły                                     j)  w drodze do szkoły/ ze szkoły        

k)   na wycieczce  l) podczas  zorganizowanego  wyjścia ze szkoły,   podczas imprezy szkolnej   

m)  w innym miejscu, okolicznościach  -   jakich? …  N-le:  na stołówce        Rodzice: na podwórku 

Uczniowie  SP4-6 - za szkołą na łąkach, na ulicy, na schodach     

Uczniowie  Gim – koło szkoły  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie: Zarówno w SP jak i w Gimnazjum    agresja i  przemoc są najczęściej obserwowane przez 

n-li i uczniów na korytarzu a w następnej kolejności na boisku, w  WC,   w szatni i w piwnicy. 

Gimnazjaliści czują się zagrożeni gł. w drodze ze szkoły i do szkoły, szatni sali gimnastycznej  i w samej sali 

gimnastycznej. Nieliczni rodzice uczniów klas 1-3 wymieniają miejsca w szkole, w których ich dziecko 

spotkało się z agresja (dot. 1%). 

 

9. U 4-6/G Jak sądzisz kogo najczęściej powiadamia szkoła o  przypadkach agresji wśród uczniów? 
N/ Kogo Pan/Pani najczęściej powiadamia o tych przypadkach agresji? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

a) rodziców sprawcy             b) rodziców poszkodowanego        c) dyrekcję                        

d) wychowawcę klasy            e) pedagoga szkolnego                   f) policję         

g) innych uczniów                  h) innych nauczycieli                      i)  nikogo    
 

 a b c d e f g h i 
liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

N-le 26 55 18 40 16 34 36 77 37 79 0 0 1 2 4 8 0 0 

U 
SP4-6 5 9 5 9 6 11 22 42 14 26 1 2 10 19 19 36 8 15 

Gim 3 6 7 14 6 12 25 50 14 28 4 8 14 28 21 42 16 32 
 

Podsumowanie: N-le najczęściej powiadamiają o  przypadkach agresji pedagoga szkolnego i wychowawcę 

klasy a w następnej kolejności rodziców sprawcy   i poszkodowanego. Tylko co 3-ci n-el wymienił dyrekcję. 

 a b c d e f g i 
liczba % liczba %    liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % L      liczba % 

N-le 44 94 20 43 6 13 8 17 15 32 7 15 1 2 3 6 

U 
SP4-6 39 80 14 29 16 33 4    8 15 31 6 12 1   2 3 6 

Gim 37 74 25 50 11 22 8 16 26 52 16 32 12 24 7 14 
Rodzice 1-3 3 4 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

 j k l m 
liczba % liczba % liczba %   liczba % 

N-le 9 19 1 2 0 0 1 2 

U 
SP4-6 6 12 2    4 1    2 3   6 
Gim 10  20 4    8 1    2 1   2 

Rodzice 1-3 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Co 3-ci gimnazjalista i 15% uczniów klas 4-6   uważa, że o przypadkach agresji wśród uczniów nikogo się 

nie powiadamia. Tylko ok. 10% uczniów SP i nieco ponad 5% gimnazjalistów uważa, że szkoła 

powiadamia o aktach agresji rodziców sprawcy, co może świadczyć o przekonaniu uczniów o słabym 

obiegu informacji o ich nagannym zachowaniu i nie najlepszych kontaktach z rodzicami. Prawie co 2-gi 

uczeń jest jednak przekonany, że o takich przypadkach informowany jest wychowawca a co 4-ty uczeń SP i 

ok. 30% gimnazjalistów sądzi, że także pedagog szkolny. Ten ostatni wynik  świadczy o dość poprawnym 

funkcjonowaniu obiegu informacji wśród kadry pedagogicznej, ale przekonanie uczniów i n-li o braku 

przekazu bieżących informacji rodzicom bezwzględnie wymaga korekty.  

 

10. U 4-6/G W jaki sposób  reagujesz w sytuacji, gdy ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc? 
N/ W jaki sposób reaguje uczeń, w sytuacji gdy ktoś stosuje wobec niego przemoc? (można zaznaczyć więcej niż  

jedną odpowiedź)  

a)   ucieka    b)  zgłasza  ten fakt  pracownikom szkoły             c)  atakuje 

d)   poddaję się               e)   mówi  o zdarzeniu zaufanemu koledze                

f)    woła  o pomoc- kogo    N- le: wychowawcę    Uczniowie Gim – n-la – 6x,    Uczniowie  SP – n-la -2x    

g)   zgłasza ten fakt  rodzicowi                

h)  w inny sposób …          N- le:  broni się,  

Uczniowie Gim – staram się przemówić do rozsądku , uderzam, idę do korytarza przy sali gimnast. 

Uczniowie SP4-6 - próbuję z nim rozmawiać,  bronię się, nie zwracam na niego uwagi 

i)  trudno powiedzieć  

 a b c d e f g h i 
liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

N-le 16 34 35 74 24 51 10 21 4 8 2 4 13 28 1 2 4 2 

U 
SP4-6 12 23 17 32 14 26 4  8 13 25 9 17 14 26 5  9 12  23 
Gim 9 19 15 31 17 35 5 10 10 21 5 10 11  23 3  6 9   19 

 

Rodzice uczniów kl. 1 -3 mogli odpowiedzieć na pyt.  11.   Jak reaguje Pani/Pana dziecko  w sytuacji, gdy 

ktoś stosuje wobec niego przemoc?  mając do wyboru n/w warianty odp./ 

 a) ucieka (6)             b) woła o pomoc – kogo? (13)         c) atakuje (11)        

d) nie podejmuje żadnego działania (7)                                         e) mówi o zdarzeniu zaufanemu koledze (2)   

f) zgłasza ten fakt dorosłym – od razu później, to zależy od okoliczności (45)          g) inny sposób -  płacze (1) 

 a b c d e f g 
liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

R 6 8 13 18 11 9 7 10 2 3 45 51 1 1 
 

Podsumowanie: Prawie co 3-ci uczeń kl. 4-6 SP  i Gim. zgłasza  pracownikom szkoły, gdy ktoś stosuje 

wobec niego przemoc. Zgłasza ten fakt  dorosłemu połowa dzieci z kl. 1-3.    70 % n-li jest przekonanych o 

zgłaszaniu się ofiar przemocy do pracowników szkoły, jednak ten rodzaj optymizmu okazuje się 

niewspółmierny do deklaracji uczniów.  Bliżsi prawdy pozostają na  nieco ponad 1/3 gimnazjalistów i co 4-

ty uczeń SP  atakuje. Prawie 20 -25% uczniów mówi  o zdarzeniu zaufanemu koledze lub rodzicowi i 

niemal tylu samo uczniów   nie potrafi określić jak reaguje w sytuacji bezpośredniego zagrożenia lub po 

prostu reaguje ucieczką. Tę  ostatnią tendencję potwierdza co 3-ci n-el. 

 

12. U 4-6/G W jaki sposób najczęściej  reagujesz,  gdy jesteś  świadkiem agresji przejawianej wobec innych 

uczniów?  

N/ W jaki sposób uczeń najczęściej  reaguje,  gdy jest  świadkiem agresji przejawianej wobec innych? 

a) natychmiast reaguje, staje po stronie ofiary                           b) ucieka   

c) stara  się „nie mieszać” w sprawy, które go nie dotyczą        d) szybko wzywa na pomoc osobę dorosłą                                    

e) prosi kolegów o pomoc i broni  ofiary                                      f) nic nie robi, stoi i przygląda  się                                           

g) inny sposób  …   N-le : przygląda się i „dobrze się bawi”, dołącza się, wyzywa poszkodowanego   

Uczniowie  Gim. – staram się rozdzielić i wyjaśnić sprawę, staram się być niezauważonym,  

h) trudno powiedzieć 

 a b c d e f g h 
liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

N-le 3 6 2 4 16 34 26 55 2 4 15 32 3 6 6 13 

U 
SP4-6 19 36 0 0 8 15 27 45 11 21 5   9 2   4 4   8 

G 17 34 1    2 11  22 16 32 14 28 3   6 1   2 11 22 
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Podsumowanie: N-le są zdecydowanie bardziej krytyczni w ocenie postawy uczniów wobec ofiar agresji. 

Ponad 30% n-li  uważa, że uczeń najczęściej  „nic nie robi, stoi i przygląda się” lub stara  się „nie mieszać” 

w sprawy, które go nie dotyczą,  ale ponad  połowa spośród wypowiadających się  n-li  wyraża opinię, że 

uczniowie są gotowi szybko wzywać na pomoc osobę dorosłą, co pozostaje dość zgodne z deklaracją  45% 

uczniów klas 4-6 SP i ponad 1/3 gimnazjalistów. Ponad 1/3 tych ostatnich natychmiast reaguje i staje po 

stronie ofiary i prawie tyle samo prosi o pomoc kolegów w obronie ofiary.   

                             

13. U 4-6/G Czy w sytuacjach zagrożenia uzyskujesz  się w szkole pomoc?  

R/ N/  Jak Pan/Pani sądzi, czy w sytuacjach zagrożenia uczeń uzyskuje  się w szkole pomoc?  

   a)  zawsze          b)   czasami tak, czasami nie          c)  nigdy               d)  trudno powiedzieć 

 zawsze   czasami tak, czasami nie nigdy   trudno powiedzieć 
liczba % liczba     % liczba % liczba % 

N-le 26 57 20      43 0 0 0 0 

U 
SP4-6 15 29 20   38 5 9 13 25 
Gim 13 26 20 40 5 10 10 20 

Rodzice/RR 6 50  3 25   0  0 3 25 
Rodzice 1-3 34 47        23 32 1 1   14   20 

 

Podsumowanie: Co drugi rodzic i ponad połowa   n-li wydaje się dość zgodna i optymistyczna  w ocenie  

tej kwestii, ale już sami uczniowie, zarówno SP jak i gimnazjum,  wypowiadają się  z większą rezerwą o 

uzyskiwaniu pomocy w szkole w sytuacjach zagrożenia.  Blisko 30% uczniów SP  i co  czwarty 

gimnazjalista może na nią liczyć ZAWSZE.  Prawie 40% uczniów uważa, że czasem TAK, a czasem NIE 

co realnie odczuwa   blisko połowa n-li (43%). Prawie  1 na 10 uczniów uważa, że na  wsparcie w 

sytuacjach zagrożenia NIGDY nie może liczyć, ale takie odczucie wyraził jedynie 1  rodzic dziecka z klas 

1-3, co wymaga szczególnej uwagi w planowaniu wzmacniania bezpieczeństwa uczniów. 

   

14. U 4-6/G Do kogo w szkole najczęściej zwracasz  się o  pomoc gdy spotykasz się z agresją lub przemocą? 

 R/ N/    Do kogo w szkole najczęściej uczeń doświadczający agresji lub przemocy zwraca  się o  pomoc?  

a)  do wychowawcy                              d)   do dyrektora szkoły 

b)  do nauczyciela                                 e)   do pielęgniarki 

c)  do pedagoga                                     f)   do innych pracowników szkoły       g)   trudno powiedzieć       

                                                              

Podsumowanie: Nauczyciele i rodzice okazują się zdecydowanie bardziej optymistyczni (odpowiednio 

87% i 83%) we wskazywaniu wychowawcy jako  osoby, do której zwracają się uczniowie  doświadczający  

agresji.  Tymczasem ok. 50%  uczniów SP i nieco ponad 40% gimnazjalistów faktycznie w 1-ej kolejności  

zwraca się do  wychowawcy,  tyle samo gimnazjalistów liczy na wsparcie pozostałych n-li. Podobne 

nastawienie prezentują uczniowie SP. Ponad płowa n-li wskazuje na pedagoga szkolnego, na którego 

wsparcie liczy blisko co 4-ty uczeń SP i 15 % gimnazjalistów, czego świadomości nie ma żaden 

ankietowany rodzic. Priorytety ujawnione przez uczniów w wyborze osób bezpośrednio towarzyszących 

uczniom w sytuacjach zagrożenia wymagających szybkiego podejmowania interwencji są jak najbardziej 

właściwe i zgodne z obowiązującymi procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

uczniów. Niepokoić mogłaby  liczba uczniów, którym trudno na to pytanie konkretnie odpowiedzieć, 

gdyby wcześniej nie ocenili tak wysoko na skali swojego poczucia bezpieczeństwa (ocena „4” i „5”  

dokonana przez 64% uczniów SP i 70% gimnazjalistów).  

 

15. U 4-6/G Czy spotykasz się z przypadkami, gdy kadra pedagogiczna nie reaguje na agresję uczniów w 

szkole lub nie podejmuje żadnych działań, gdy się o niej dowiaduje? 

N/ Czy spotyka się Pan/Pani z przypadkami, gdy kadra pedagogiczna nie reaguje na agresję uczniów w szkole 

lub nie podejmuje żadnych działań gdy się o niej dowiaduje/  

R/  Czy zna Pani/Pan z przypadki, gdy kadra pedagogiczna nie reaguje na agresję uczniów w szkole lub nie 

podejmuje żadnych działań gdy się o niej dowiaduje? 
 

 a b c d e f g 
liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

N-le 41 87 19 40 26 55 4 8 7 15 3 6 2 4 

U 
SP4-6 25 47 20 38 12 23 2 4 0 0 0 0 10 19 
Gim 21 42 21 42  8 16 4 8 0 0 0 0 16 32 

Rodzice 10 83 3 23 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 
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  a) bardzo rzadko                  b) czasami           c)  bardzo często              d) nigdy       

  e) trudno powiedzieć, nie pamiętam 

 a b c d e 
liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

N-le 12 27 3 7 1 2 25 57 3 7 

U 
SP4-6 31 58 8 15   4  8 17 32 12 23 

Gim 8 16 9 18 5 10 11 22 17 34 

Rodzice 3 25 1 8 1 8 2 17 5 42 
 

Podsumowanie: W ocenie co 3-go rodzica i gimnazjalisty oraz ponad  70% uczniów SP  BARDZO 

RZADKO lub CZASAMI  kadra pedagogiczna nie reaguje na agresję uczniów lub nie podejmuje żadnych 

działań. Co 3-ci uczeń SP i co 3-ci gimnazjalista nie potrafi na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, co 

pozostaje w zgodzie z wynikami ankiety uzyskanymi w poprzednim pytaniu.  
 

16. U 4-6/G Czy n-le zasięgają Twojej opinii i innych uczniów na temat Waszego poczucia bezpieczeństwa 

w szkole? 

R/ Czy nauczyciele zasięgają  Pani/Pana opinii na temat   poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole? 

N/ Czy zasięga Pan/Pani opinii uczniów na temat ich poczucia bezpieczeństwa w szkole?    

a)  NIE        b)  TAK       Jeśli TAK,  proszę określić  w jaki sposób:  

                         

 

 

 

 

 

N-le wymieniają jako formy zasięgania opinii uczniów:   indywidualne rozmowy (43%),  rozmowy z grupą 

(26%),   pogadanka (15%), ankieta (15%) , godzina wychowawcza (9%) 

Uczniowie SP4-6:  jednostkowe odpowiedzi uczniów – „ankiety, pytają o bezpieczeństwo, na przerwach 

pilnują, są kamery, n-le pytają czy dobrze  się czujemy, kto zaczął, na godz. wych. pani otwiera skrzynkę i 

czytamy problemy, n-le  wspierają,  pomagają, reagują na agresję, rozmowa, -6%, zwracanie uwagi – 4%,  

Uczniowie Gim.: Ankieta – 26%. pytają się – 12%,  godz. wych – 6%, jednostkowe odpowiedzi uczniów – 

„bardzo często n-le pytają o bezpieczeństwo, rozmowy  indywid.,  robią lekcje”;  

Rodzice: ankiety (13%), rozmowy, dyskusje na zebr klas -58%, rozmowy indywidualne – 8% 

Podsumowanie: Uczniowie są w swoich wyborach bardzo podzieleni,  zapewne  ze względu na brak wiedzy 

o formach  zasięgania ich opinii, co wymaga większej uwagi ze strony kadry pedagogicznej. 

 

17. R/N/ Czy zgłaszała Pan/Pani propozycje rozwiązań mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa 

uczniów?   

 a) bardzo rzadko       b) czasami       c)  bardzo często         d) nigdy     

 e) trudno powiedzieć, nie pamiętam 

 a b c d e 
liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

N-le 6 13 29 63 5 11 0 0 6 13 

Rodzice   2 17 4 33 6 50 0 0 0 0 

Podsumowanie: Połowa rodziców deklaruje, że BARDZO CZĘSTO a co 3 ci rodzic CZASAMI zgłasza 

propozycje rozwiązań mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów. W tym względzie n-le 

przejawiają znacznie mniej inicjatywy (tylko 63% zgłasza je czasami). 
 

18. N/ Z jakimi problemami spotyka się Pan/Pani  podczas dyżurów na przerwach?   

      N-le:     Bieganie po korytarzu (36%)               Przepychanki (30%) 

       Wulgaryzmy (19%)                              Brak reakcji na uwagi nauczyciela (15%) 

       Zamykanie w WC (13%) 

Podsumowanie: Najbardziej problemowe zachowania uczniów obserwowane przez n-li  podczas 

pełnionych dyżurów były także wymienione przez uczniów, rodziców i n-li  w odpowiedzi na pyt. 5 dot. 

najczęstszych form agresji lub przemocy z jakimi spotykają się w szkole najczęściej. Bieganie po 

korytarzach, przepychanki i zamykanie w pomieszczeniach, w tym w WC w zestawieniu z oczekiwaniem 

 

 NIE TAK 
liczba % liczba % 

N-le 4 9 41 91 

U 
SP4-6 25 47 22 42 

Gim 25 50 25 50 

Rodzice 2 17 10 83 
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rodziców, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo podczas przerw dostarcza jednoznacznego wniosku do 

realizacji. 

19. U 4-6/G Czy Twoim zdaniem szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo podczas przerw śródlekcyjnych?  
R/N/ Czy zdaniem Pana/Pani, szkoła zapewnia uczniom   bezpieczeństwo podczas przerw śródlekcyjnych?  

     a) tak      b) nie           

     c) to zależy od …  N- le: liczby dodatk. dyżurów, punktualności n-li, ilości ucz. podczas przerwy   

Uczniowie  SP4-6 – n-la dyżurującego, czy n-le są na wszystkich korytarzach 

Uczniowie Gim. – od  dyżuru, kto dyżuruje, czy n-el zareaguje, od p-tu widzenia, od osób i n-li na 

korytarzu 

Rodzice: czy jest n-el na korytarzu  

          tak           nie to zależy od … 
liczba % liczba % liczba % 

N-le 39 85 0 0 7 15 

U 
SP4-6 41 77 9   17 3 6 

Gim 37   74 4    8 5 10 
Rodzice 10     91 0 0 1 9 

Podsumowanie: Zdecydowana większość uczniów czuje się bezpiecznie podczas przerw, ale 17% uczniów 

kl. 4-6 i 8% gimnazjalistów zgłasza, że nie czuje się bezpiecznie. Zapewne prawie ta sama grupa uczniów w 

odp. na pyt. 2  dot. określenia poczucia bezpieczeństwa  na skali od 1 do 6 oceniło je najniżej (w SP:  ocena 

1 - 6%  i ocena 2 – 6%  uczniów,  a w Gimnazjum: ocena 1- 6%,  ocena 2- 4% uczniów ).   Rodzice i 

nauczyciele i tym razem  wyrazili oceny bardziej pozytywne niż sami uczniowie, których dotyczy 

pytanie, co świadczy o niedocenianiu czynników, o których wszystkie zapytane strony 

odpowiedziały „to zależy”, wskazując w szczególności na sposób pełnienia dyżurów przez n-li.  
 
20. U 4-6/G Czy spotkałeś się w szkole z przypadkami agresji lub przemocy wobec uczniów niepełnosprawnych ?  

a)  NIE     b)  TAK , z jakimi? (porównaj z odpowiedziami z pkt 3) 

Uczniowie SP4-6 - izolowanie, wyśmiewanie, rozkazywanie, wykorzystywanie,   zaczepianie, prowokowanie, 

popychanie, dokuczanie, obgadywanie, zaczepianie, bili się na boisku   

Uczniowie  Gim. -  przezywanie, wyśmiewanie, popychanie, obgadywanie, grożenie, zastraszanie, wulgarne 

słownictwo 

 

 

 

 

Podsumowanie:  Większość uczniów, zwłaszcza kl. 4-6 SP nie spotkała się z w szkole z przypadkami agresji 

lub przemocy wobec uczniów niepełnosprawnych, ale niepokoi, że prawie połowa gimnazjalistów i co 3-ci 

uczeń kl. 4-6 SP wymienia konkretne przypadki przemocy i agresji wobec uczniów niepełnosprawnych, co 

dostarcza bezwzględnych przesłanek do opracowania i wdrożenia skuteczniejszych oddziaływań 

profilaktycznych i wychowawczych oraz narzędzi do uzyskiwania informacji zwrotnych na ten temat od 

samych uczniów z niepełnosprawnością.  
 

21. U 4-6/G Jakie znasz działania podejmowane przez  szkołę w celu wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów, 

w tym niepełnosprawnych?  

N/R/ Jakie znane Panu/Pani działania podejmuje szkoła w celu wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów, w tym 

niepełnosprawnych?   

N-le:   Dodatkowe dyżury (62%)                                                 Monitoring (45%) 

Indywidualna opieka terapeutów, pomocy pedagogicznej  nad uczniami  niepełnosprawnymi  (34%) 

Ograniczenie wagarów, wyjścia ze szkoły przez p. Iwonkę (21%) 

Legitymowanie na portierni (13%)                   Pogadanki (13%) 

Uczniowie SP4-6: 4 – n-el wspomagający opiekuje się tymi osobami, gdy ma przerwę i czas, obserwuje tę osobę 

i dba o bezpieczeństwo, zabrania im wychodzić na przerwy; kl. 5 – dodatkowy n-el – 4, pomoc – 2, dodatkowe 

zajęcia – 1, dyżury na przerwach – 1, zwracanie uwagi – 2; kl. 6 – rozmawiamy o autyzmie, zajęcia 

indywidualne, w szkole mamy parę uczniów z autyzmem, zadzwonienie na Policję, kamery, dyżur n-la na 

korytarzu, uczniowie na lekcjach maja panią wspomagającą,  i dodatkowe zajęcia, winda (?), wyrzucanie 

chuliganów ze szkoły, plakaty na tablicach, pomoc 

 NIE TAK 
liczba % liczba % 

U 
SP4-6 35 71 14 29 

Gim  26 55 21 45 
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Uczniowie Gim – kl.  I - dyżury na przerwach – 4, zajęcia integracyjne – 1, monitoring – 3, zaglądanie do WC – 

1, rozmowy – 1, pomoc – 1, kl. II – monitoring – 7, dyżury n-li – 8, ankiety, n-el wspomagający 
 

Rodzice: opieka nad uczniami niepełnosprawnymi, pomoc terapeuty, pilnowanie dzieci, wiele działań i rozmów 

w związku z tolerancją i szacunkiem, niestety jest mały udział terapeutów we wzmacnianiu uczniów z 

orzeczeniem (1), terapeuci nie zawsze się sprawdzają (1), wszystkie wymienione w pkt 21 

 

22. Pytanie do RODZICÓW: Jakie działania uważa Pani/Pan za najważniejsze dla wzmocnienia 

bezpieczeństwa uczniów, w tym niepełnosprawnych?  - proszę zaznaczyć wszystkie twierdzenia, z którymi się Pani/Pan 

najbardziej zgadza i oznaczyć „+” te, które uważa Pani/Pan za szczególnie ważne  dla wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów 

niepełnosprawnych  

100%  wyborów rodziców 

 dyżury śródlekcyjne  nauczycieli na korytarzach, boisku, w stołówce – odpowiednia liczba, właściwe 

pełnienie              

 współpraca rodziców ze szkołą w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych i trudności wychowawczych 

91% wyborów rodziców 

 zajęcia profilaktyczne i wychowawcze  dla uczniów na temat rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze 

stresem, gniewem agresją, poczucia własnej wartości, odpowiedzialności prawnej nieletnich, sztuki 

odmawiania, uzależnień, wsparcia rówieśniczego i in. ujęte w Szkolnym Programie Profilaktyki       

 dyscyplinowanie uczniów zagrażających bezpieczeństwu – stosowanie systemu kar zgodnie ze statutem   

 sprawny obieg informacji o wszelkich agresywnych, ryzykownych i in. zachowaniach uczniów 

naruszających poczucie bezpieczeństwa ich i pozostałych uczniów   

 odprowadzanie dzieci młodszych po zajęciach do oczekujących rodziców 

82% wyborów rodziców 

 sprawny system monitoringu (kamery)                                                                                                                                                                                            

 opieka nauczycieli nad uczniami podczas zajęć szkolnych i wycieczek, zajęć pozalekcyjnych   szczególna 

opieka nad uczniami objętymi nauczaniem indywidualnym                                      

73% wyborów rodziców 

 współpraca nauczycieli z kadrą niepedagogiczną szkoły  

 wsparcie dla rodziców w kierowaniu uczniów z zachowaniem problemowym do poradni specjalistycznych                           

 portiernia – ograniczenie dostępu do szkoły osób niepowołanych                                                                                                                                                                                

64% wyborów rodziców 

 ograniczanie możliwości wychodzenia uczniów na przerwach poza budynek szkolny/teren szkoły 

(zależnie od pory roku)  

 pielęgniarka na terenie szkoły            

 wsparcie nauczyciela terapeuty podczas zajęć edukacyjnych i dyżurów śródlekcyjnych                                                                                                                                                             

55% wyborów rodziców                                                 

 ciekawe lekcje i zajęcia pozalekcyjne, w tym wdrażające uczniów do współpracy w grupie 

 system oceniania zachowania uczniów- znany uczniom, rodzicom, konsekwentnie stosowany przez 

nauczycieli                

 próbne ewakuacje przeciwpożarowe 

 doskonalenie umiejętności wychowawczych n-li   

 patrole szkolne Policji i Straży Miejskiej                                                                                                                                                                                                   

45% wyborów rodziców 

 stosowanie procedur związanych z kontrolowaniem obowiązku szkolnego – postępowanie n-li w przypadku 

wagarów, ucieczek ze szkoły, zwalniania uczniów z lekcji     

 powiadamianie Sądu i Policji o zagrożeniu ucznia demoralizacją i czynach karalnych                                                                                                                                                                                                                            

inne propozycje  rodziców (proszę wymienić) : lepsze wsparcie n-la terapeuty (1) 

 

23. U 4-6/G Jakie masz uwagi lub propozycje dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów, ze 

szczególnym uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych. Wymień je proszę. 
N/ Jeśli ma Pan/Pani jakieś uwagi lub propozycje dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów, ze 

szczególnym uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych, prosimy je wymienić  

N  - le proponują: 

 zajęcia nt. agresji i przemocy prowadzone przez pedagoga na godz. wych. (11%) 

 koleżeńskie dyżury uczniów (9%) 

 zwiększenie osób dyżurujących w wybranych miejscach szkoły (9%)) 
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 rozbudowa monitoringu (6%) 

 n-l wspomagający towarzyszy swojemu podopiecznemu podczas przerw (6%) 

38% n-li NIE UDZIELIŁO ODPOWIEDZI NA PYTANIE; 

Uczniowie SP kl. 4 – nie biegać, dotrzymywać towarzystwa osobom niepełnosprawnym, pomagać, rozmawiać, 

bawić się, żeby agresywne dzieci były pod opieka n-la, wynająć ochronę, żeby nie było agresywnych dzieci 

SP- kl. 5 – nie zostawiać dzieci niepełnosprawnych samych, zrobić duży płot oddzielający od korytarzy, 

pilnować złych uczniów na przerwach, nie trzeba wzmacniać bezpieczeństwa – 12 

SP - kl. 6 – zainstalować więcej kamer, wywiesić plakaty, więcej lekcji o autyzmie, zapoznanie uczniów z 

zasadami bezpieczeństwa, być tolerancyjnym, rozmowa z nimi, więcej n-li na korytarzu, nie wiem, silniejszych i 

większych odizolować od grupy uczniów delikatnych i młodszych, szafki do szatni, bo już dużo razy spotkałam 

się jak kopali buty i kurtki, zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi, pilnowanie dzieci niepełnosprawnych, 

monitoring, dodatkowe dyżury na dworze po lekcjach 

Uczniowie Gim -kl. I  - zakaz wnoszenia pieniędzy i telefonów-1, mundurki szkolne – 1, więcej dyżurów-1, 

dwóch n-li na dyżurach – 1, krótsze przerwy – 1, zakaz wchodzenia do piwnicy pomiędzy lekcjami – 1, 

kl. II – stworzyć jedna klasę dla osób niepełnosprawnych – 1 

kl. III – ochrona w szkole, częste zwracanie uwagi w trakcie pomocy, aby n-le więcej karali sprawców, być 

życzliwym dla osób niepełnosprawnych  

 

Podsumowanie: Dyżury śródlekcyjne wskazane przez wszystkich rodziców, którzy także jednomyślnie 

podkreślają rangę swojej współpracy ze szkołą, pozostają w zgodnej opinii uczniów i n-li najważniejszym 

elementem wzmacniania bezpieczeństwa uczniów, w tym niepełnosprawnych. Niemal równorzędną wagę 

rodzice przypisują zajęciom profilaktycznym, wychowawczym, odprowadzanie dzieci młodszych po 

zajęciach do oczekujących rodziców,  dyscyplinowaniu uczniów zagrażających bezpieczeństwu oraz 

sprawnemu obiegowi informacji o ryzykownych zachowaniach uczniów.                                                                          

Wyżej wymienione formy oddziaływań zostały podobnie docenione zarówno przez uczniów jak i rodziców i 

n-li. N-le dodatkowo w zakresie wzmacniania poczucia bezpieczeństwa uczniów dostrzegają rolę 

pracowników obsługi – portierni i p. Iwony. 
 

24. U 4-6/G Czy n-le rozmawiają z  uczniami  o agresji lub przemocy?    

R/N/ Czy Pan/ Pani rozmawia z uczniami o agresji lub przemocy?/  Czy nauczyciele  rozmawiają z uczniami o 

agresji lub przemocy?          

a) tak        b) nie         c) to zależy od …   

Uczniowie Gim – sytuacji,  jaka miała miejsce, pytają czy takie sytuacje zdarzają się często i z czyjej strony, n-

la,  

Uczniowie SP4-6: – sytuacji jaka panuje 

 tak nie   to zależy od: sytuacji, czasu 

liczba % liczba % liczba % 

N  45 96  0        0          2         4 

U 
SP4-6 42     79 9     17         2         4 

Gim 36     72 11     22 2         4 

R 11    100  0        0 0         0 
 

Podsumowanie:  Niemal wszyscy n-le deklarują, że rozmawiają z uczniami o agresji i przemocy a wszyscy 

rodzice są przekonani, że faktycznie tak jest, co potwierdza zdecydowana większość uczniów. Jednak co 5-

ty gimnazjalista i 17% uczniów klas 4-6 twierdzi, że n-le z nimi na ten temat nie rozmawiają, być zbyt 

dosłownie rozumiejąc postawione pytanie.  

 

25. U 4-6/G Czy uczniowie chętnie, bez obaw i szczerze rozmawiają z n-lami  o przejawach agresji i 

przemocy w szkole?    R/ N/Czy uczniowie chętnie, bez obaw i szczerze rozmawiają z Panem/Panią o 

przejawach agresji i przemocy w szkole? 

a) NIE         b) TAK w formie … 

Uczniowie SP4-6  - informacji, zajęć edukacyjnych, rozmowy-4, skrzynki, zgłaszamy na przerwie n-lowi 

dyżurującemu 

c) to zależy od…  N le- ucznia, klasy, jak bardzo się boi uczeń, gdy ma wydać agresora  

Uczniowie Gim – klasy, charakteru ucznia lub powagi sytuacji, poziomu problemu z agresją,  zaufania do n-la-

2, od uczniów, czy n-el jest autorytetem 

Uczniowie SP4-6 - tematu zajęć, stopnia zagrożenia, sytuacji, sytuacji, jeśli nie jest wstydliwe 
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     NIE TAK  to zależy od Nie wiem 
liczba % liczba % liczba % liczba % 

N 6 13 29 63 11 24      0   0 

U 
SP4-6 33 66 8 24 5 10 0 0 

Gim 39 80 7         6  7 14 0 0 

R 0 0         6      55   1-od sytuacji 9   4 36 
  

     Podsumowanie:  N-le i rodzice optymistycznie zgodni w swojej opinii na temat skłonności uczniów do 

otwartego komunikowania problemów związanych z przejawami agresji zdecydowanie rozmijają się z 

odczuciem uczniów, zapewne z powodu ich obaw przed konsekwencjami ujawnienia okoliczności  i 

sprawców przykrych zdarzeń, o których mowa w pytaniu. Należy przy tym pamiętać, że w sytuacji 

kryzysowej znacząca część uczniów zdeklarowała wcześniej wzywanie na pomoc osoby dorosłej (w SP-

45%, w Gim.-32%), ale   gdy mija sytuacja bezpośredniego zagrożenia uczniowie, szczególnie gimnazjaliści 

nie czują się dostatecznie bezpiecznie, aby powrócić do problemu.  

 
26. U 4-6/G Jakie znasz procedury określające  postępowanie nauczycieli i innych pracowników szkoły w 

sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa uczniów? Możesz też wymienić sytuacje, w których są one stosowane.       
N/ Czy zna Pan /Pani obowiązujące w naszej szkole zasady i procedury dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w 

naszej szkole? 

      a) tak       b) nie        c) częściowo               d) to zależy o jakie procedury chodzi 

 a) tak  b) nie c) częściowo                d) to zależy o jakie procedury chodzi 
liczba % liczba % liczba % liczba % 

N 38 82 0 0 4 9  4 9 

U SP4-6 23 43 7 13    19 36 4  8 

Gim 11 22 13 26 15 30 11 22 

R 4 36 1 9 5 45            1 9 

 

27. N / Czy w szkole są przestrzegane  „Procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników ZS nr 31 w 

sytuacjach kryzysowych?     

a) tak            b) nie        c) częściowo       d) nie mam zdania  e) to zależy od … 

N –le:   Jakie zna Pan/Pani  obowiązujące w naszej szkole procedury określające  postępowanie nauczycieli i 

innych pracowników szkoły w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa uczniów?    

 kolejność powiadamiania osób w razie wypadku (25-53%) 

 p/poż (22 -47%) 

 atak terrorystyczny (19 – 40%) 

 użycie lub posiadanie substancji psychoaktywnych (15 32%) 

 sytuacje kryzysowe (9 -19%) 

 sprawca i ofiara przemocy (4 -9%) 

11% n-li nie udzieliło odpowiedzi na pytanie 

Odpowiedzi uczniów Gimnazjum: 

kl. III - pomagają przez rozmowy, n-le obserwują uczniów, żeby czuli się bezpiecznie, obserwowanie sytuacji,  

kl. II – n-el ma obowiązek bronić uczniów i dbać o ich bezpieczeństwo, gdy jest taka sytuacja, to szybko 

reagują, zawiadamiają dyrekcję i rodziców obu stron,  telefon do rodziców, wezwanie do szkoły, rozmowa z 

pedagogiem, 

kl. I – bójka – rozdziela – 3, wzywa rodziców – 2, wyprowadzają uczniów ze szkoły – 1, wpis ujemnych punktów 

– 1, próbuje rozwiązać problem – 1, rozmawia – 4, nie znam,  żadne – 6 

Odpowiedzi uczniów SP  

kl.  6 – zgłoszenie do pedagoga, zgłoszenie policji,  wyrzucenie ze szkoły, n-el zawsze podchodzi i rozmawia o 

sytuacji, która się wydarzyła, wsparcie wszystkich stron szkoły, n-el zawsze reaguje, nie wiem – 1, zgłoszenie 

tego rodzicom, wyznaczenie kary (n-el na każdym korytarzu, pomoc, lekcja o agresji) 

kl. 5 – alarm p/pożarowy – 1, zabronione bieganie – 11, karanie winnych – 1, zakaz używania tel. 

komórkowego, reagowanie, karanie winnych 

kl.  4 – pani przypomniała zasady zachowania, idą, pomagają n-le, rozmawiają z osobami zagrożonymi, n-le 

wychodzą z dziećmi na dwór, upominają, związywanie włosów  
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Podsumowanie: Ponad połowa n-li uświadamia sobie jak bardzo istotne dla efektywnej organizacji 

wsparcia dla ucznia jest zachowanie kolejności powiadamiania odpowiednich osób. Co 10-ty n-el 

przyznaje, że jego znajomość procedur jest wybiórcza. Co 3-ci  n-el  powołuje się na  procedurę związaną z 

postępowaniem w sytuacji podejrzenia ucznia o posiadanie lub użycie substancji psychoaktywnej, a co 2-gi 

powołuje się na sytuacje kryzysowe, spośród których zostało przywołane konkretnie tylko użycie bądź 

posiadanie substancji psychoaktywnych, postępowanie wobec sprawcy i ofiary oraz alarm 

antyterrorystyczny i p/ pożarowy. Żaden n-el nie odwołuje się do postępowania w przypadku ucieczki 

ucznia ze szkoły, stwierdzenia wagarów lub podejrzenia, że jest ofiarą przemocy domowej. Uczniowie w 

odpowiedzi na pyt. starali się odwoływać do konkretnych sytuacji i sankcji za wykroczenia. Co 4-ty uczeń 

Gimnazjum w ogóle nie zna procedur a co 3-ci przyznaje, że zna je częściowo, chociaż to właśnie wobec 

nich są one najczęściej stosowane. Propagowanie procedur wśród uczniów, rodziców (ponad połowa 

przyznaje, ze ich nie zna lub zna częściowo) i n-li staje się podstawowym zadaniem szkoły. 

 

2. WYBRANE WYNIKI badań ankietowych  przeprowadzonych wśród  uczniów i rodziców   

    dot. poziomu bezpieczeństwa uczniów, w tym niepełnosprawnych w świetlicy szkolnej 

    - oprac. Marlena Gutkowska 
Liczba badanych:  

Uczniów  24,  – klasy nauczania zintegrowanego 1-3 (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b) 

Rodziców: 27 

Terminy badań:  uczniów –   luty 2016    rodziców – luty-marzec 2016 

Autor ankiety: M. Gutkowska 

1. Ile godzin Państwa dziecko przebywa w świetlicy? (R) 

  1 godzinę 2 godziny 3 godziny 4-5 godzin i więcej 
liczba     % liczba % liczba         % liczba % 

R 2 7 5 20 11 40 7 26 
 

2. Czy Państwa dziecko chętnie spędza czas w świetlicy?/ Czy chętnie spędzasz czas w świetlicy? 

 tak nie   zależy od dnia 
liczba          % liczba % liczba           % 

R 20 92        1         4         4          4 

U 18 75        1 4         5         21 
 

3. Czy Państwa dziecko czuje się bezpiecznie podczas spędzania czasu wolnego w świetlicy?/ Czy czujesz się 

bezpiecznie podczas spędzania czasu wolnego w świetlicy? 

 tak nie   nie zawsze 
liczba % liczba % liczba % 

R 27 100        0 0       0          0 

U 18 78        0 0       5          22 

                                     

4. Czy Państwa dziecko w potrzebie może liczyć na pomoc nauczyciela świetlicy?/ Czy będąc w potrzebie 

możesz liczyć na pomoc nauczyciela świetlicy? 

 zdecydowanie tak raczej tak rzadko prawie nigdy 
liczba          % liczba % liczba         % liczba     % 

R 25 93       7 2           0         0        0       0 

U 16  68        4 16          4 16        0       0 
 

5.  Jak Państwa dziecko wypowiada się na temat swojego pobytu w świetlicy szkolnej? (R) 

 pozytywnie negatywnie nie wypowiada się 
liczba          % liczba % liczba         % 

R 24 89        1       4         2        7 
 

6. Jaka Twoim zdaniem panuje atmosfera w świetlicy? (U) 

 bardzo dobra dobra taka sobie, zadowalająca zła 
liczba % liczba % liczba % liczba % 

U 11 48      6 26         5 22       1       4 
 

7. Jaką ocenę postawisz naszej świetlicy (według skali ocen szkolnych)? (U)   1….2….3…..4…..5 

    6 5 4 3 2 1 
liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

U 16 67 5 21 3 12 0 0 0 0 0 0 
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Podsumowanie 

Rodzice uważają, że: 

 dzieci korzystające ze szkolnej świetlicy chętnie do niej uczęszczają i czują się w niej bezpiecznie  

 w razie potrzeby uczniowie mogą liczyć na pomoc nauczyciela świetlicy 

 zdecydowana większość dzieci pozytywnie wypowiada się do rodziców na temat swojego pobytu w 

świetlicy 

Uczniowie: 

 zdecydowana większość chętnie uczęszcza do świetlicy i czuje się w niej bezpiecznie,  

 jedynie 5 uczniów stwierdza, że zależy to do dnia/ nie zawsze czuje się bezpiecznie 

 8 uczniów z 24 stwierdza, że nie zawsze może liczyć na pomoc nauczyciela 

 zdecydowana większość uczniów ocenia atmosferę panującą w świetlicy jako bardzo dobrą  

     i dobrą, według klasyfikacji ocen szkolnych stawia najwyższą 6  
 

- zarówno uczniowie jak i rodzice wysoko oceniają poczucie bezpieczeństwa w świetlicy szkolnej; 

- wśród ankietowanych byli rodzice uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;  

- analizując wyniki ankiety rodziców występuje zauważalna tendencja do zaniżania ilości czasu spędzanego 

przez dzieci w świetlicy – część uczniów korzysta z zajęć świetlicowych zarówno przed lekcjami jak i po ich 

zakończeniu; 

- rodzice, podobnie jak uczniowie, za najciekawsze uważają zajęcia ruchowe (w świetlicy, sali gimnastycznej i 

placu zabaw „Radosna szkoła” oraz na boisku Orlik),  które pod względem bezpieczeństwa wymagają 

szczególnej uwagi ze strony nauczycieli.   
 
 

WNIOSKI do realizacji: 

1) Należy zwrócić uwagę na bardziej zindywidualizowane podejście do wychowanków w świetlicy, aby 

każdemu zapewnić w dostatecznym stopniu poczucie bezpieczeństwa i pomoc. 

2) Należy kontynuować rodzaje zajęć i sposób kontaktu z rodzicami. 

 

3. Analiza porównawcza wybranych wyników sondażu opinii rodziców i uczniów 

wyrażonych w badaniach ankietowych nt. doświadczeń ze środkami 

psychoaktywnymi na terenie szkoły 

- Oprac.  i zestawienie wyników: G. Budzyń, uczestnicy projektu edukacyjnego - 

„Większość z nas nie bierze, to nas nie kręci” oraz uczniowie klas III Gimnazjum 
 

Termin badań:   listopad 2015r.                                          

 

Liczba ankietowanych: 84  uczniów klas I – III Gimnazjum   

                                       54 rodziców uczniów Gimnazjum 
 

autor ankiety: G. Budzyń, uczennice kl. IIC Gimnazjum (uczestnicy projektu edukacyjnego „Większość z 

nas nie bierze, to nas nie kręci”: W. Falkiewicz, P. Makowska, W. Rentflejsz, A. Rezmer 

1. Czy Twoi rodzice rozmawiają z Tobą na temat środków psychoaktywnych?  
                 

 Odpowiedzi  U R 

 Nie   36% 4% 

Rzadko (raz lub kilka 

razy w roku)               
45% 31% 

Często (przynajmniej 

raz w miesiącu) 
16% 45% 

Bardzo często  5% 20% 
 
 
 

 

Podsumowanie:  W odpowiedziach uczniów i rodziców zaznacza się ogromna różnica w ocenie częstości 

rozmów z dziećmi o środkach psychoaktywnych, największa w wariancie odp. „NIE” – 36 % uczniów 

twierdzi, ze rodzice nie rozmawiają z nimi o tych środkach a tylko 4% rodziców przyznaje, że nie 
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rozmawia o nich. 65% rodziców stwierdza, że CZĘSTO I BARDZO CZĘSTO rozmawia na ten temat z 

dziećmi a tymczasem  tylko 21 % młodzieży uznaje taką częstotliwość.   

 

2. Czy na terenie Twojej szkoły byłeś świadkiem używania środków psychoaktywnych  albo słyszałeś    (-aś)  

o tym  od koleżanek/kolegów, którym wierzysz?  
 

PORÓWNANIE 

odpowiedzi 

UCZNIÓW i RODZICÓW 

NIGDY 
RZADKO 

(raz lub kilka razy w roku) 
CZĘSTO 

(przynajmniej raz w mies.) 

BARDZO 
CZĘSTO 

U R U R U R U R 

PAPIEROSY 29% 30% 23% 44% 22% 14% 26% 12% 

ALKOHOL 66% 86% 23% 15% 23% 0% 7% 0% 

NARKOTYKI 71% 75% 18% 20% 9% 5% 1% 0% 

DOPALACZE (smarty) 69% 81% 22% 14% 5% 5% 0% 0% 
LEKI uspokajające, 

nasenne, przeciwkaszlowe 
64% 84% 28% 12% 4% 5% 4% 0% 

Sterydy  anaboliczne 84% 100% 13% 0% 1% 0% 1% 0% 

Inne ………………………. 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Podsumowanie Rodzice wydają się nieco mniej od uczniów zorientowani w  zjawisku zażywania substancji 

psychoaktywnych na terenie szkoły, co wydaje się zrozumiałe, bo zapewne  nie o wszystkich sytuacjach, 

których były świadkiem ich dzieci byli przez nie powiadamiani.  

Uczniowie  przyznają, że  sporadycznie bywają świadkami  zażywania na terenie szkoły środków 

psychoaktywnych, leków uspokajających i sterydów, bądź słyszeli o takich przypadkach od 

koleżanek/kolegów, co trudno poddać weryfikacji zważywszy na faktycznie ujawnione przypadki 

wapowania e-papierosów przez uczniów wskazywanych wcześniej przez kolegów jako zażywających 

narkotyki.  Prawie co 2-gi  gimnazjalista twierdzi, że bywa częstym świadkiem palenia papierosów na 

terenie szkoły, co 3-ci  spożywania alkoholu, a co 10-ty zażywania  narkotyków. Prawie 70% uczniów nigdy 

nie słyszało lub nie stwierdziło  zażywania w szkole dopalaczy, ale pozostali twierdzą, że słyszało o tym lub 

było świadkiem zażywania dopalaczy (rzadko – co piąty gimnazjalista, często – 5%).  
 

 

3. Czy na terenie Twojej szkoły byłeś świadkiem sprzedawania narkotyków,  dopalaczy, innych substancji 

psychoaktywnych, albo słyszałeś o ich sprzedaży od koleżanek/ kolegów, którym wierzysz? 
 

PORÓWNANIE odpowiedzi 

UCZNIÓW i RODZICÓW 
NIGDY 

RZADKO 
(raz lub kilka razy w roku) 

CZĘSTO 
(przynajmniej raz w mies.) 

BARDZO 
CZĘSTO 

U R U R U R U R 

PAPIEROSY 72% 78% 14% 16% 8% 4% 6% 2% 
ALKOHOL 88% 95% 8% 5% 0% 0% 4% 0% 
NARKOTYKI 92% 89% 4% 9% 1% 2% 3% 0% 

DOPALACZE (smarty) 96% 93% 3% 5% 0% 2% 1% 0% 

LEKI uspokajające, 

nasenne, przeciwkaszlowe 
94% 98% 3% 0% 0% 2% 3% 0% 

Sterydy  anaboliczne 94% 100% 4% 0% 0% 0% 1% 0% 

Inne ………………………. 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

0%

5%

10%

15%

20%

25% 22% 23% 

9% 

5% 4% 
1% 

0% 

14% 

0% 

5% 5% 5% 

0% 0% 

CZĘSTO (przynajmniej raz w mies.) U

CZĘSTO (przynajmniej raz w mies.) R

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30% 26% 

7% 

1% 0% 

4% 
1% 0% 

12% 

0% 0% 0% 
0% 0% 0% 

BARDZO CZĘSTO U

BARDZO CZĘSTO R



 20 

Podsumowanie       Na to pytanie ankietowani rodzice i uczniowie odpowiadają dość zgodnie,  co może 

świadczyć o lepszym przepływie informacji od uczniów i rodziców. Świadkami sprzedawania narkotyków,  

dopalaczy, innych substancji  psychoaktywnych  lub słyszały o takim fakcie byli nieliczni uczniowie  a 

porównanie wyników świadczy o tym, że przekazują informacje i swoje wrażenia rodzicom. 
 

4. Czy kadra pedagogiczna Twojej szkoły rozmawia z Tobą na temat środków psychoaktywnych?  
NIE                U 30%       RZADKO     U 45%                                
CZĘSTO       U 20%       BARDZO CZĘSTO   U 4% 
Podsumowanie  Kadra pedagogiczna  zdecydowanie za mało rozmawia z młodzieżą na temat środków 

psychoaktywnych, ale jak wynika z odp. na pyt. 9  to szkoła jest na 2-gim miejscu po mediach (internet, 

prasa, tv) jako źródło informacji na ten temat. Co 5-ty gimnazjalista wskazuje szkołę jako ważne źródło 

informacji, ale tylko 3% rodziców docenia rolę szkoły w tym względzie (por. wyniki ankiety w odp.  

rodziców na pyt. 5). 

 

9. Skąd pochodzi Twoja wiedza na temat narkotyków? 

a) rodzice  U - 9%               b)  koledzy  U - 18% R – 0%                          c) szkoła  U - 20%   R – 3% 

d) media( prasa, telewizja, internet)        U - 44%   R- 91%       e) doświadczenie   U -  8%      R- 3%    

f)  znajomi, rodzina    U – 0%  R -3%                  

g) inne  źródła (jakie?) ……………………………………………  

Podsumowanie Znajomi, rodzina i rodzice stanowią najsłabsze ogniwa w przekazie wiedzy na temat 

narkotyków. Taka ocena źródeł wiedzy jest spójna z oceną wiedzy rodziców i szkoły dokonaną w 

odpowiedzi na pyt. 10. (pedagog wie wystarczająco dużo w ocenie 32% uczniów a nauczyciele w ocenie 

14% uczniów). Jednocześnie rodzice zupełnie odwrotnie niż dzieci pomniejszają rolę szkoły jako źródła 

wiedzy o narkotykach. Młodzież i rodzice są zgodni co do mediów jako źródła ich wiedzy oraz ich dzieci nt. 

narkotyków. 

 

10. Jak oceniasz stopień wiedzy Twoich rodziców i nauczycieli na temat substancji psychoaktywnych, 

objawów  i skutków ich zażywania?  

PORÓWNANIE 

odpowiedzi UCZNIÓW i RODZICÓW 

RODZICE 
N - LE 

PEDAGOG 
SZKOLNY 

PIELĘ- 
GNIARKA 

NAJBLIŻSI 
KOLEDZY U R 

  

wiedzą na ten temat wystarczająco dużo            21% 46% 14% 32% 18% 16% 

ich wiedza jest ograniczona do wybranych  aspektów   28% 42% 22%  5% 15% 31% 

prawie nic nie wiedzą na ten temat    21% 4% 16% 0% 16% 47% 

nie mają żadnej wiedzy na ten temat 7% 4% 21% 3% 24% 45% 

potrafiliby u mnie  rozpoznać objawy ich zażycia 21% 0% 19% 23% 20% 17% 
raczej umiałbym (–łabym) ukryć przed nimi objawy ich 
zażycia 

25% 0% 29% 10% 18% 18% 

  Podsumowanie Największy odsetek  młodzieży  wskazuje  pedagoga szkolnego jako posiadającego 

wystarczająco dużo wiedzy na temat substancji psychoaktywnych, objawów  i skutków ich zażywania 

(31% uczniów), a w dalszej kolejności  rodziców (21%) i pielęgniarkę (18%). Tylko 14% docenia  wiedzę n-

li, wyżej oceniając wiedzę kolegów i pielęgniarki szkolnej. Prawie połowa uważa, ze rówieśnicy nie mają 

żadnej wiedzy na ten temat, ale potrafiliby u ankietowanego rozpoznać objawy zażycia substancji 

psychoaktywnej. Rodzice ponad dwukrotnie lepiej oceniają swoja wiedzę na temat tych środków niż 

młodzież (21% w stos. do 46% rodziców uważających, że wiedzą dostatecznie dużo. Jednocześnie co 4-ty 

ankietowany twierdzi, że umiałby najlepiej ukryć  przed  rodzicami objawy zażycia a wynik ten jest jeszcze 

bardziej pesymistyczny w stosunku do nauczycieli (liczy na to prawie 30% gimnazjalistów).  W stosunku 

do pedagoga szkolnego tylko 10% młodzieży ma nadzieję ukryć objawy zażycia i tyle samo, tj. prawie co 5-

ty gimnazjalista liczy na to w relacjach z pielęgniarką  i najbliższymi kolegami. 
 
 

 13. Gdzie najczęściej Ty i Twoi koledzy   
w  

domu 

w 

szkole 

w  okolicy 

szkoły 

na 

osiedlu 

na 

imprezach 

to zależy 

od okazji 
nigdzie 

palicie PAPIEROSY 6% 3% 10% 20% 8% 6% 49% 

pijecie ALKOHOL 8% 0% 0% 10% 10% 9% 62% 

zażywacie NARKOTYKI 0% 0% 0% 5% 1% 1% 91% 

zażywacie DOPALACZE (smarty) 0% 0% 0% 0% 4% 3% 93% 

używacie innych środków psychoaktywnych   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Podsumowanie Gimnazjaliści najczęściej spożywają alkohol, palą papierosy i zażywają narkotyki na 

osiedlu i podczas imprez, które wskazują także jako miejsce zażywania dopalaczy.  3% pali papierosy na 

terenie szkoły, a 8 % przyznaje się do picia alkoholu w domu. Papierosy, alkohol, narkotyki i dopalacze 

młodzież używa w miejscach zależnych od okazji. Papierosy pali najczęściej na osiedlu (20%) i w okolicy 

szkoły (10%),  w domu 6% a w szkole 4%. 

 

15. Gdzie  szukałbyś (szukałabyś) pomocy dla siebie w razie zagrożenia środkami psychoaktywnymi? 

Odp. U: - u pedagoga – 20,   u rodziców- 11,  w szkole – 5, u n-li – 4, u lekarza, na pogotowiu -2,   

w domu – 2, u przyjaciół – 2,  u  dyrektora -1, w telewizji – 1, na Policji -1, u chłopaka – 1. 

Odp. R: Poradnia, szpital, pedagog szkolny, dom, lekarz, wychowawca, specjalista, psychiatra, Internet, 

ośrodek socjoterapeutyczny. 

 

Podsumowanie   Niepokoi fakt, że młodzież  wskazuje na 1-wszym  pedagoga szkolnego, a dopiero na 

kolejnym rodziców. Służby medyczne wymieniono niemal na końcu a specjalistyczne poradnie uzależnień 

w ogóle młodzież pomija, mimo, ze podczas realizacji programów profilaktycznych miała już kontakt z 

przedstawicielami tych instytucji.  

                                                                                       

4. Wyniki  badań ankietowych wśród rodziców dzieci  z oddziałów „0” na temat 

poczucia bezpieczeństwa 

- Oprac.  i zestawienie wyników:  Marlena Gutkowska 
 

Ankietowani:  rodzice dzieci z oddziałów „0”  

Liczba ankiet: 21                                                                                     

Termin badania: 25.11.2015 
       
1. Czy w naszej  szkole są miejsca, w których Pani/Pana dziecko czuje się zagrożone? 

 A.   TAK - Jakie? Proszę podkreślić właściwe lub uzupełnić:   

WC, szatnie klasowe, sala gimnastyczna, piwnica, tereny sportowe wokół szkoły, szatnie przy  sali 

gimnastycznej, korytarze, świetlica, sale lekcyjne,  inne …  
  

B.   NIE      81%                   C. NIE WIEM/ NIE MAM ZDANIA    19% 
                                              

2.  Czy Pani/Pana dziecko  było w bieżącym roku szkolnym  ofiarą przemocy na terenie szkoły? 

A.   tak                     B.   nie  95           C. nie wiem  5% 

BRAK ODPOWIEDZI  10% 
 

3.  Z jaką formą przemocy spotyka się Pani/Pana dziecko?  (wielokrotny wybór) 
A.   popychaniem, szturchaniem,  szarpaniem itp.     15%       B.   wymuszeniem                 C. pluciem        

D.  kopaniem    7%          E.  biciem            G. przezywaniem          H.  zabieraniem rzeczy          

I. niszczeniem rzeczy        J.   zastraszeniem      7%      K. wyśmiewaniem, wyszydzaniem, ośmieszaniem   7% 

L.  hejtem (agresją) w Internecie    M.  żadną     77% 

BRAK ODPOWIEDZI  38% 
 

4.  Czy Pani/Pana dziecku zdarzyło się stosować przemoc wobec kolegów/koleżanek? 

   W  SZKOLE                   A.   tak   5%         B.   nie    90%  C. nie wiem  5%         

   W INTERNECIE           A.   tak     10%      B.   nie    90% C. nie wiem  0% 

        POZA SZKOŁĄ           A.   tak    10%       B.   nie    90% C. nie wiem   0% 

BRAK ODPOWIEDZI  5% 
 

5.  Jak reaguje Pani/Pana dziecko  w sytuacji, gdy ktoś stosuje wobec niego przemoc? (wielokrotny wybór) 

A. ucieka  0%                                                          D.  nie podejmuje żadnego działania     6% 

B.  woła o pomoc – kogo? Rodziców  17%       E. mówi o zdarzeniu zaufanemu koledze  0% 

C. atakuje     11%        

F. zgłasza ten fakt dorosłym – od raz,  później, to zależy od okoliczności 78%             .  

G. inny sposób  0%                     

BRAK ODPOWIEDZI  14% 
 

6. Czy w sytuacjach zagrożenia dziecko uzyskuje w szkole pomoc?   

A.  zawsze        67%       B.  czasami tak, czasami nie     25%          C.  nigdy  8% 

BRAK ODPOWIEDZI  43% 
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7. Jak ocenia Pani/Pan stopień swojej wiedzy na temat substancji psychoaktywnych, skutków ich 

zażywania? 
a)  wiem na ten temat wystarczająco dużo     42%     

b)  moja wiedza jest ograniczona do wybranych  aspektów   37% 

c)  prawie nic nie wiem na ten temat  16%                            d) nie mam żadnej wiedzy na ten temat  0% 

e) potrafię rozpoznać objawy ich zażycia u znanych mi kolegów/koleżanek  5% 

BRAK ODPOWIEDZI   10% 

 
 

5. Analiza porównawcza wybranych wyników badań ankietowych 

przeprowadzonych wśród rodziców i uczniów nt. uzależnienia od gier 

komputerowych i Internetu 

- Oprac.  i zestawienie wyników: G. Budzyń, M. Gutkowska  
 

Liczba ankietowanych:    62 uczniów kl. 3b, 4-6 SP   (12 – 3b, 12 -4c, 14 -5b, 24-6a )   

                    47 uczniów W Gimnazjum   (17 – IB,   16 - IIC    14 – IIIA) 

Terminy badań:  25.11.2015 –rodzice            2 – 11 lutego 2016r.- uczniowie  

                                         

Autor ankiety: G. Budzyń 

 

28. Czy zdarza Ci się w szkole  używać gier online w telefonie komórkowym  ?  

 
3b 4c 5b 6a Suma SP IB IIC III Suma Gim 

liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

NIE 12 100 10 83 10 71 23 96 55 89 11 65 12 75 10 71 33 70 
TAK  - 

często             
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 24 2 13 0 0 6 13 

Tak – 

rzadko                                
0 0 2 17 1 7 1 4 4 6 1 6 2 13 4 29 7 15 

TAK – 

podczas 

przerw        

0 0 0 0 3 21 0 0 3 5 4 24 0 0 0 0 4 9 

TAK – 

podczas 

lekcji 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 1 2 

 

29. Czy zdarza Ci się w szkole  korzystać w  telefonie komórkowym   z forów społecznościowych/ 

komunikatorów? 

 3b 4c 5b 6a Suma SP IB IIC III Suma Gim 
liczba % liczba % liczba % liczba % Liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

NIE 10 83 12 100 12 86 19 79 53 85 10 59 6 38 5 36 21 45 

TAK  

często             
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18 4 25 1 7 8 17 

Tak – 

rzadko                                
2 17 0 0 2 14 2 8 6 10 0 0 6 38 1 7 7 15 

 
Podsumowanie: 

Co 10-ty  uczeń  SP używa w szkole  telefonu  komórkowego do gier online  (w tym  podczas PRZERW – 

6% uczniów) oraz  w celu korzystania z  forów społecznościowych i  komunikatorów. W Gimnazjum 

przyznaje się do grania w szkole na telefonie ponad 40 %  uczniów a co 3-ci z nich  czatuje z telefonem. 

Wobec narastającego zagrożenia uczniów cyberprzemocą i uzależnieniem od gier  i Internetu, 

korzystanie z nich zwłaszcza w szkole wbrew obowiązującemu zakazowi wymaga uwagi rodziców 

i nauczycieli. 
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IV.  ODPOWIEDZI  NA PYTANIA KLUCZOWE 

 

1. Czy szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo? Jeśli tak, to w jaki sposób są podejmowane 

działania w celu wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów, w tym niepełnosprawnych?   
 

W toku ewaluacji wewnętrznej ustalono n/w wykaz systematycznie realizowanych działań mających na 

celu wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów, w tym niepełnosprawnych: 

 dyżury śródlekcyjne  nauczycieli na korytarzach, boisku, w stołówce , w tym z zaangażowaniem 

terapeutów  do sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami niepełnosprawnymi - komunikaty 

dyrektora, dyskusje na posiedzeniach zespołów n-lskich dot. wzmocnienia dyscypliny pracy n-li we 

wszystkich jej aspektach; 3% gimnazjalistów ujawnia w badaniach ankietowych, że najczęściej 

wraz z kolegami pali papierosy na terenie szkoły, a 10 % w okolicy szkoły; 

 wzmożenie nadzoru pedagogicznego dyrektora w zakresie opieki nad uczniami objętymi 

nauczaniem indywidualnym  na terenie szkoły;  kontrola wejścia – wyjścia, oczekiwanie na zajęcia 

przy dyżurce lub pokoju n-lskim, przekazywanie ucznia od n-la do n-la; 

  WN. do realizacji: ze względu na realizację nauczania indywidualnego z uczniami wobec 

których PPP orzekła zagrożenie niedostosowaniem społecznym zalecenia dyrekcji 

związane z dyscypliną pracy i organizacją tego nauczania na terenie szkoły pozostają 

nadal aktualne, w szczególności ze względu na zalecenia dot. integracji tych uczniów z 

zespołem klasowym 

 opieka świetlicy szkolnej, zapewniającej bezpieczne warunki do opieki, nauki, zabawy, w tym dla 

dzieci niepełnosprawnych;  współpraca ze specjalistami w zakresie odbierania i doprowadzania 

dzieci na zajęcia (wyniki ankiety dot. poczucia bezpieczeństwa uczniów w świetlicy); 

 ograniczanie możliwości wychodzenia uczniów na przerwach poza budynek szkolny/teren szkoły 

(zależnie od pory roku); w konsekwencji – ucieczki ze szkoły przez okno, kłamstwa (podrabianie 

zwolnień rodziców, wymuszanie zwolnień na rodzicach, wychowawcach)  i in. zachowania 

ryzykowne uczniów (przepychanki z  pracownikiem obsługi); próbne ewakuacje przeciwpożarowe - 

dzięki zapewnieniu miejsc parkingowych przed szkołą, dziedziniec wewnętrzny szkoły stanowi 

niezbędne zabezpieczenia miejsca do ewakuacji i drogę dojazdową dla służb;  

 sprawny system monitoringu wizyjnego;    

 WN. do realizacji: monitoring wymaga modernizacji i rozbudowania (piwnica, II p 

sektora Gim.), przeszkolenie n-li z RP  - określić zasady dokumentowania, zabezpieczyć 

nośniki elektroniczne  

 opieka nauczycieli nad uczniami podczas zajęć szkolnych i wycieczek, zajęć pozalekcyjnych – 

stwierdza się zmniejszenie liczby  interwencji pedagogów, zmniejszenie liczby wypadków;                  

 doskonalenie umiejętności wychowawczych n-li – szkolenia Rady Pedagogicznej  w zakresie 

Szkolnego Programu Profilaktyki - uzależnień behawioralnych  (od Internetu, gier 

komputerowych), środków psychoaktywnych, w tym „dopalaczy”, stosowania procedur 

postępowania w sytuacjach kryzysowych, ataku terrorystycznego, określania zadań programu 

profilaktycznego;   

 WN. do realizacji: niezbędne cykliczne szkolenia w zakresie ABC postępowania 

wychowawczego - w szczególności dot. zachowań opozycyjno-buntowniczych, 

prowokacyjnych, postępowania w przypadkach nękania uczniów niepełnosprawnych  

 monitorowanie trudności wychowawczych - sprawozdania wychowawców klas i pedagogów – 

„Analiza sytuacji wychowawczej”;  współpraca z kuratorami rodzinnymi i asystentami rodzinnymi 

MOPR oraz w realizacji procedury „Niebieska Karta”; 

 zajęcia profilaktyczne i wychowawcze  dla uczniów; 

 systematyczna ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki – anonimowe ankiety wśród uczniów i 

rodziców dot. oceny bezpieczeństwa,  atmosfery, relacji rówieśniczych, uzależnień i doświadczeń  

uczniów ze środkami środków psychoaktywnymi na terenie szkoły;  

 współpraca z Policją i Strażą Miejską - programy profilaktyczne i działania prewencyjne, patrole 

szkolne, program „Pokochaj szkołę”,  współdziałanie  w sytuacjach kryzysowych;  
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 informacje o uczniach zagrożonych niedostosowaniem społecznym dla Sądu, Poradni P-P; 

 procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia bezpieczeństwa uczniów, 

kontrolowania realizacji obowiązku szkolnego – poprawa o obiegu informacji i współdziałaniu  w 

RP, z pielęgniarką i rodzicami, ale  niedostateczna ich znajomość u n-li, rodziców i uczniów 

(szczegółowa odp. z wnioskiem do realizacji na  odpowiedzi na ewaluacyjne  pyt. 6  dot. procedur) 

 cotygodniowe odprawy dyrekcji z pedagogami szkolnymi, - bieżąca wymiana informacji o sytuacji 

wychowawczej w szkole, analiza  sytuacji konfliktowych,  trudności wychowawczych;   

 współpraca rodziców ze szkołą w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych i trudności 

wychowawczych – w ocenie wychowawców, pedagogów, terapeutów stwierdza się wzrost 

zainteresowania rodziców sprawami dzieci i rozwiązywaniem konfliktów rodzinnych, ścisła 

współpraca w realizacji postanowień zespołu interdyscyplinarnego odnośnie procedury Niebieskiej 

Karty, IPET dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społ. i objętych nauczaniem 

indywidualnym; 

 współpraca z  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, placówką opiekuńczo-wych.,  kuratorami 

rodzinnymi i asystentami rodzinnymi MOPR w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych i trudności 

wychowawczych  dot. uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, objętych nadzorami 

kuratorskimi, z zaburzeniami zachowania; 

 spotkania doradcze dyrekcji i pedagogów, n-li z rodzicami uczniów sprawiającymi trudności 

wychowawcze; 

 system oceniania zachowania uczniów – znany uczniom, rodzicom; 

   WN. do realizacji: wymagana większa konsekwencja działań (np. kontraktów, zeszytów 

kontroli obecności, zachowania, obiegu informacji o problemowym zachowaniu 

monitorowanych uczniów;  

 współpraca nauczycieli z kadrą niepedagogiczną szkoły – sprawny i doceniany przez rodziców 

obieg informacji (dot. podjęcia kontaktu  rodziców ze szkołą, zajęć AP, wchodzenia i wychodzenia 

uczniów ze szkoły, zatrzymywanie ich na zajęcia pozalekcyjne, zwracanie szczególnej uwagi na 

wagarujących przed szkołą oraz „uciekinierów”);  

 pielęgniarka na terenie szkoły, która w wielu przypadkach  stanowi jedyne źródło inf. dla rodziców 

i pedagogów o przyczynie urazów – dotkliwy brak obsady po godz. 13.30; 

 WN. do realizacji: zasadne szkolenie kadry w zakresie praktycznego rozeznania w 

dostępie do środków 1-wszej pomocy w gabinecie medycznym; 

 powiadamianie Sądu i Policji o zagrożeniu ucznia demoralizacją i czynach karalnych, współpraca z 

patrolami szkolnymi; 

 wsparcie dla rodziców w kierowaniu uczniów z zachowaniem problemowym do poradni 

specjalistycznych (poradnie uzależnień, TPiPU, Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży) – 

przygotowanie informacji dla lekarzy specjalistów, terapeutów;  

 wsparcie nauczyciela terapeuty, pomocy n-la, podczas zajęć edukacyjnych i dyżurów 

śródlekcyjnych (pracowników niepedagogicznych oraz pielęgniarki szkolnej) – nadal pozostaje do 

rozwiązania problem kończenia dyżurów po pierwszym dzwonku (jedna z bójek miała miejsce 

właśnie w tym niekontrolowanym czasie) 

 odprowadzanie dzieci młodszych po zajęciach do oczekujących rodziców oraz ze świetlicy lub 

zajęć edukacyjnych na zajęcia specjalistyczne 

 portiernia - ograniczenie dostępu do szkoły osób niepowołanych  - szatnia – nie powinna wpuszczać  

 WN. do realizacji:  wprowadzenie identyfikatorów dla wszystkich petentów,  rejestracja 

wejść/wyjść w dyżurce  

 tablice informacyjne, informacje na stronie www szkoły – „Dokąd po pomoc?”       

 dyżury przed stołówką szkolną – (!) zmniejszają obsadę świetlicy w godzinach newralgicznych, 

 WN. do realizacji: zasadne rozważenie zaangażowania innych pracowników  

dyżurujących przed stołówką  

 

 Z badań ankietowych wynika, że większość uczniów, zwłaszcza kl. 4-6 SP nie spotkała się z w 

szkole z przypadkami agresji lub przemocy wobec uczniów niepełnosprawnych, ale niepokoi, 
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że prawie połowa gimnazjalistów i co 3-ci uczeń kl. 4-6 SP wymienia konkretne przypadki 

przemocy i agresji wobec uczniów niepełnosprawnych, co dostarcza bezwzględnych przesłanek 

do opracowania i wdrożenia skuteczniejszych oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych oraz 

narzędzi do uzyskiwania informacji zwrotnych na ten temat od samych uczniów z 

niepełnosprawnością. 

 

2.  Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? Jak oceniają swoje poczucie bezpieczeństwa? 

 Bezpiecznie w szkole czuje się  ponad połowa gimnazjalistów (56%) i co czwarty uczeń SP a 

swojego poczucia bezpieczeństwa jednoznacznie nie potrafi  określić (w ankiecie wybór 

odpowiedzi -„trudno powiedzieć” ) aż 60% uczniów klas 4-6 SP i 40 % uczniów Gimnazjum. 12 % 

uczniów kl. 4-6 nisko (na skali 5-stopniowej przyznaje na 1-2 pkt) ocenia swoje poczucie 

bezpieczeństwa a w innym pytaniu konsekwentnie  brak poczucia bezpieczeństwa deklaruje 13% 

uczniów.  

 Wszyscy rodzice  i ponad 80% nauczycieli uważa, że uczniowie w szkole czują się bezpiecznie. 

Zarówno jednak nauczyciele jak i rodzice nieadekwatnie formułują swoje oceny w stosunku do 

ocen uczniów. 

 Uczniowie każdego  etapu edukacyjnego, począwszy od  edukacji w oddziałach przedszkolnych   

doświadczają wszystkich wyróżnionych form agresji i przemocy, ale za najbardziej dotkliwe uznają 

przezywanie, wyśmiewanie i obgadywanie, wulgarne  słownictwo, bicie, kopanie, popychanie, 

szarpanie.  

 Dyskryminowanie ze względu na  niepełnosprawność dostrzega prawie co 4-ty ankietowany  n-el  i 

niemal co 5-  ty  gimnazjalista  (22%)  oraz rodzic (17%) .  

 Izolowanie  społeczne wśród uczniów stanowi problem nieco przeceniany przez n-li (33%), 

podczas gdy odczuwa go  12% uczniów Gimnazjum, ale, co może dziwić aż 21% uczniów kl. 4-6 

SP.  

 Niszczenie rzeczy dotyka co piątego  ucznia Gim.  (22%),  13% uczniów kl. 4-6 SP i jest jako 

problem wskazywany przez 15% n-li. 

 Wymuszanie, wyłudzanie pieniędzy jako problem jest zupełnie marginalizowane przez nauczycieli 

i rodziców,  podczas  gdy   co 5-ty gimnazjalista  wymienia tę formę agresji i przemocy  (w SP 

tylko 4% uczniów). Grożenie, zastraszanie wskazuje jako problem prawie 20% nauczycieli i 

gimnazjalistów (tylko 13% uczniów kl. 4-6 SP), natomiast całkowicie pomijają go rodzice, co 

świadczy o skuteczności działania sprawców zastraszania.    

 Zamykanie w pomieszczeniach  ma zaskakująco dużą statystykę w Gimnazjum - 20%, o połowę 

mniejszą  wśród uczniów kl. 4-6 SP (10%), dostrzeganą przez  13% n-li  i 8 % rodziców. 

 Okradanie stwierdza prawie co 10-ty uczeń ale tylko 5 % rodziców, przed którymi zatajają oni 

problem.           

 Cyberprzemoc doskwiera  także 10%  młodzieży gimnazjalnej i 8 % uczniów kl. 4-6 SP, ale tego 

problemu rodzice w ogóle nie doceniają,  a zauważa go tylko 6% n-li.   

 Dyskryminowanie ze względu na… 12% gimnazjalistów, 9% uczniów kl. 4-6 SP, 1 n-el i 1 rodzic 

wymienia nieliczne przypadki  dyskryminacji (z uwagi na wygląd  - wzrost, tuszę, kolor skóry  i włosów, 

wzrost, ubranie, niepełnosprawność). 

 Co czwarty rodzic ucznia kl. 1-3 stwierdził, że jego dziecko nie spotkało się z jakąkolwiek formą 

agresji i przemocy. Incydentalne przypadki zabierania rzeczy, opluwania, kopania zgłosiło 2-3 

rodziców dzieci z klas 1-3.  

 Zdecydowana większość uczniów czuje się bezpiecznie podczas przerw, ale 17% uczniów kl. 4-6 i 

8% gimnazjalistów zgłasza, że nie czuje się bezpiecznie. Zapewne ta sama grupa uczniów w 

odpowiedzi na pytanie  dot. określenia poczucia bezpieczeństwa  na skali od 1 do 6 oceniło je 

najniżej (w SP:  ocena 1 - 6%  i ocena 2 – 6% uczniów,  a w Gimnazjum: ocena 1- 6%,  ocena 2- 

4% uczniów).   Rodzice i nauczyciele i tym razem  wyrazili oceny bardziej pozytywne niż sami 

uczniowie, których dotyczy pytanie, co świadczy o niedocenianiu czynników, o których wszystkie 

zapytane strony odpowiedziały „to zależy”, wskazując w szczególności na sposób pełnienia 

dyżurów przez n-li. 



 26 

 Ocena poczucia bezpieczeństwa podczas przerw śródlekcyjnych  z  pewnością  obniża  poczucie 

bezpieczeństwa uczniów w szkole. Doświadczane formy agresji i dalej określone miejsca jej 

najczęstszego doświadczania przez uczniów i n-li  potwierdzają, że opieka nad uczniami podczas 

przerw i sposób pełnienia dyżurów śródlekcyjnych prze n-li wymagają największej staranności we 

wzmacnianiu bezpieczeństwa uczniów, w tym niepełnosprawnych. Przyznają to także sami n-le. 

 Prawie 90 % dzieci  wypowiada się pozytywnie na temat swojego pobytu w świetlicy i w 6-

stopniowej skali ocen wystawia jej noty najwyższe 6 (67%)  i 5 (21%).   Dzieci korzystające ze 

szkolnej świetlicy chętnie do niej uczęszczają, chociaż co piąte dziecko nie zawsze czuje się w niej 

bezpieczne, ale 84% deklaruje, że może liczyć na pomoc wychowawców. 

 WNIOSKI do realizacji: 

 zindywidualizowane podejście wobec uczniów, w tym korzystających ze świetlicy, aby 

każdemu zapewnić w  oczekiwane poczucie bezpieczeństwa i pomoc;  

 zapewnienie uczniom i rodzicom dobrego klimatu do zgłaszania  wszelkich sygnałów o 

sytuacjach związanych z zagrożeniem  bezpieczeństwa, w tym uczniów niepełnosprawnych;   

 kontynuacja dotychczas zapewnianych  form  opieki nad uczniami wymieniona w 

odpowiedzi na 1. pytanie kluczowe a do tego ocenionych przez rodziców  jako 

priorytetowe;   

 wzmożenie dyscypliny pracy n-li podczas dyżurów; 

 oddziaływania wychowawczo-profilaktyczne związane z modelowaniem postaw wobec 

uczniów niepełnosprawnych. 

 

3. Czy są w szkole miejsca niebezpieczne? Jeśli tak, to które? W jakich sytuacjach i w jakich 

     miejscach szkoły jest najczęściej zagrożone poczucie bezpieczeństwa uczniów?   
 

Zarówno w SP jak i w Gimnazjum    agresja i  przemoc są najczęściej obserwowane przez n-li i uczniów 

na korytarzu a w następnej kolejności na boisku, w WC,   w szatni i w piwnicy. Gimnazjaliści czują się 

zagrożeni gł. w drodze ze szkoły i do szkoły, szatni sali gimnastycznej  i w samej sali gimnastycznej. 

Wskazują otoczenie wokół szkoły. Poczucie zagrożenia w piwnicy znacznie zmalało, z całą pewnością 

ze względu na brak sklepiku uczniowskiego. Nieliczni rodzice uczniów klas 1-3 wymieniają miejsca w 

szkole, w których ich dziecko spotkało się z agresją (dot. 1%). Ponad 80% rodziców dzieci z oddziałów  

przedszkolnych odpowiedziało, że w ich ocenie w naszej szkole nie ma miejsc, w których dzieci czują 

się zagrożone, ale pozostali rodzice jako miejsca w których poczucie bezpieczeństwa najmłodszych 

uczniów jest zagrożone wymieniali najczęściej WC, szatnie klasowe, salę gimnastyczną, piwnicę, tereny 

sportowe wokół szkoły, szatnie przy  sali gimnastycznej, korytarze, świetlicę, sale lekcyjne.   

WN. do realizacji:    

 poprawa obiegu informacji z rodzicami w zakresie wszelkich zgłoszeń uzyskiwanych przez 

nich od dzieci dot. źródeł zagrożeń,  miejsc niebezpiecznych;  

 zapewnienie uczniom bezpiecznego klimatu w szkole i w rodzinie do zgłaszania  wszelkich 

sygnałów o sytuacjach związanych z zagrożeniem ich bezpieczeństwa; 

 współpraca z patrolami szkolnymi Policji i Straży Miejskiej – zwrócenie uwagi na 

otoczenie szkoły; 

 przeprowadzanie okresowych analiz zapisów z kamer zewnętrznych monitorujących 

otoczenie szkoły; 

 kontynuacja dotychczas zapewnianych  form  opieki nad uczniami wymieniona w 

odpowiedzi na 1.pytanie kluczowe a do tego ocenionych przez rodziców  jako priorytetowe; 

 wzmożenie dyscypliny pracy n-li podczas dyżurów, opieki nad uczniami na boisku, w sali 

gimnastycznej, szczególnie podczas korzystania z szatni oraz w szatniach w piwnicy. 

   

4. W jaki sposób uczniowie i nauczyciele reagują na zagrożenia bezpieczeństwa w szkole?  Czy w 

     sytuacjach zagrożenia  uczeń może liczyć w szkole na pomoc?   

 Co drugi rodzic i ponad połowa   n-li wydaje się dość zgodna i optymistyczna  wyraża przekonanie, 

że uczeń może liczyć w szkole na pomoc w sytuacjach zagrożenia, ale już sami uczniowie zarówno 

SP jak i gimnazjum wypowiadają się w tej kwestii z większą rezerwą.  
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 Blisko 30% uczniów klas 4-6 SP  i co  czwarty gimnazjalista może na nią liczyć ZAWSZE. Tak też 

uważa prawie 70% rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, ale co czwarty 

spośród rodziców najmłodszych dzieci sądzi, że CZASAMI TAK, CZASMI NIE. Prawie 40% 

uczniów  także uważa, że CZASEM TAK, a CZASEM NIE, co realnie odczuwa  blisko połowa n-li 

(43%).   

 Niemal co 10-ty uczeń  uważa, że na  wsparcie w sytuacjach zagrożenia NIGDY nie może liczyć, ale 

takie odczucie wyraził jedynie 1  rodzic dziecka z klas 1-3 i  dwóch  ankietowanych rodziców dzieci 

z oddziałów „0”, co wymaga szczególnej uwagi w planowaniu wzmacniania bezpieczeństwa 

uczniów. 

 Priorytety ujawnione przez uczniów w wyborze osób bezpośrednio towarzyszących uczniom w 

sytuacjach zagrożenia wymagających szybkiego podejmowania interwencji są jak najbardziej 

właściwe i zgodne z obowiązującymi procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa uczniów.  

 Prawie połowa  uczniów SP i nieco ponad 40% gimnazjalistów  w sytuacjach zagrożenia  w 1-ej 

kolejności  zwraca się o pomoc do  wychowawcy,  tyle samo gimnazjalistów liczy na wsparcie 

pozostałych n-li. Podobne nastawienie prezentują uczniowie SP. Ponad płowa n-li wskazuje na 

pedagoga szkolnego, na którego wsparcie liczy blisko co 4-ty uczeń SP i 15 % gimnazjalistów, czego 

świadomości nie ma żaden ankietowany rodzic.  

 W ocenie co 3-go rodzica i gimnazjalisty oraz ponad  70% uczniów SP  BARDZO RZADKO lub 

CZASAMI  kadra pedagogiczna nie reaguje na agresję uczniów lub nie podejmuje żadnych działań. 

Co 3-ci uczeń SP i co 3-ci gimnazjalista nie potrafi na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć.  

 N-le są zdecydowanie bardziej krytyczni w ocenie postawy uczniów wobec ofiar agresji. Ponad 30% 

n-li  uważa, że uczeń najczęściej  „nic nie robi, stoi i przygląda się” lub stara  się „nie mieszać” w 

sprawy, które go nie dotyczą,  ale ponad  spośród wypowiadających się  n-li  wyraża opinię, że 

uczniowie są gotowi szybko wzywać na pomoc osobę dorosłą, co pozostaje dość zgodne z deklaracją  

45% uczniów klas 4-6 SP i ponad 1/3 gimnazjalistów. Ponad 1/3 tych ostatnich natychmiast reaguje i 

staje po stronie ofiary i prawie tyle samo prosi o pomoc kolegów w obronie ofiary.   

 Prawie co 2-gi  gimnazjalista twierdzi, że bywa częstym świadkiem palenia papierosów na terenie 

szkoły, co 3-ci  spożywania alkoholu, a co 10-ty zażywania  narkotyków. Prawie 70% uczniów nigdy 

nie słyszało lub nie stwierdziło zażywania w szkole dopalaczy, ale pozostali twierdzą, że słyszało o 

tym lub było świadkiem zażywania dopalaczy (rzadko – co piąty gimnazjalista, często – 5%).  

 Rodzice wydają się nieco mniej od uczniów zorientowani w  zjawisku zażywania substancji 

psychoaktywnych na terenie szkoły, co wydaje się zrozumiałe, bo zapewne  nie o wszystkich 

sytuacjach, byli przez  swoje dzieci powiadamiani.  

 Ankietowani  gimnazjaliści i ich rodzice odpowiadają dość zgodnie na   pytane czy  na terenie  

szkoły  uczniowie byli świadkiem sprzedawania narkotyków,  dopalaczy, innych substancji 

psychoaktywnych, albo słyszeli o ich sprzedaży od koleżanek/ kolegów, którym. Nieliczna część 

młodzieży gimnazjalnej rzadko słyszy  lub bywa świadkiem sprzedawania w szkole narkotyków – 

8%,  leków – 5% dopalaczy i sterydów anabolicznych – 4%, leków uspokajających, nasennych, 

przeciwkaszlowych – 5%, ale aż 28% gimnazjalistów  obserwowało fakt sprzedawania w szkole 

papierosów.    

 Uczniowie Gimnazjum przyznają, że  sporadycznie bywają świadkami  zażywania na terenie szkoły 

środków psychoaktywnych, leków uspokajających i sterydów, bądź słyszeli o takich przypadkach od 

koleżanek/kolegów, co wymaga dodatkowej weryfikacji zważywszy, że: 

 na inne pytanie w ankiecie o miejsce, w którym najczęściej używają różnych środków 

psychoaktywnych wraz z kolegami, wymieniają szkołę (3%) i okolice szkoły (10%) jako 

miejsce najczęstszego palenia papierosów, natomiast żaden uczeń nie wskazuje na jakikolwiek 

inny środek (dopalacz, narkotyk, sterydy, leki, alkohol), który przyjmuje wraz z kolegami 

najczęściej; 

 wychowawcy klas i pedagodzy szkolni dowiadywali się od uczniów o rzekomych przypadkach 

zażywania narkotyków na terenie szkoły a  faktycznie stanowiły one  przypadki wapowania e-

papierosów. 
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 Niepokoi fakt, że ankietowani gimnazjaliści w razie zagrożenia środkami psychoaktywnymi 

szukaliby  pomocy dla siebie w pierwszej kolejności u pedagoga szkolnego, a dopiero na kolejnym 

rodziców. Służby medyczne wymieniono niemal na końcu a specjalistyczne poradnie uzależnień w 

ogóle młodzież pomija, mimo, ze podczas realizacji programów profilaktycznych miała już kontakt z 

przedstawicielami tych instytucji.  

 

WN. do realizacji:    

 rozwijanie u uczniów umiejętności  radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, 

kształtowanie postaw asertywnych jako zadanie  do uwzględnienia w programach 

profilaktycznych;  

 ograniczanie zachowań ryzykownych uczniów związanych z zażywaniem substancji 

psychoaktywnych i  ich sprzedażą - wzmożenie dyscypliny pracy n-li podczas dyżurów, gł. w 

strefach „niebezpiecznych”, egzekwowanie od uczniów punktualnego przybywania na lekcje, 

ograniczenie wychodzenia do WC podczas lekcji, reagowanie na wszelkie zachowania 

zagrażające bezpieczeństwu i bezzwłoczne podejmowanie działań zgodnie z procedurami; 

odczuwalne dla uczniów - „czujność”,  obecność n-li, stały przepływ informacji i reagowanie  

w każdej niepokojącej sytuacji. 

 rozwijanie u rodziców i n-li kompetencji w zakresie rozpoznawania zachowań ryzykownych 

u uczniów, sposobu reagowania na nie. 

 

5.  Czy w szkole podejmuje się działania wychowawcze, których celem jest eliminowanie zagrożeń 

     bezpieczeństwa uczniów, w tym niepełnosprawnych?  Jeżeli tak, to jakie są to działania? 

 liczne zajęcia profilaktyczne i  programy profilaktyczne kształtujące postawy uczniów wobec 

zagrożeń – Znajdź właściwe rozwiązanie, Czyste powietrze wokół nas, Nie pal przy mnie, proszę, 

Uzależnienia, Jak radzić sobie ze stresem,  Przeciwdziałanie HIV/AIDS, Moda/tatuaż; Bezpieczna 

droga do szkoły, Bezpieczne ferie/wakacje; Uwaga obcy - rysopis, Czy mogę bawić się z tym psem, 

Odpowiedzialność prawna nieletnich, Bezpieczne kibicowanie, Bezpieczny Internet, Agresja i 

przemoc, Uzależnienia, Wzmacnianie poczucia własnej wartości, Młodzieżowy Lider  Profilaktyki; 

uczniowie uczestniczą w  miejskich  konferencjach z zakresu profilaktyki uzależnień, w r. szk. 

2015/16 - Dopalacze problemem XXI wieku, Razem przeciw dopalaczom; coroczne uczestnictwo 

uczniów w programie  Ratowniczek  i w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej:   

 zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym - zajęcia specjalistyczne/ socjoterapia, Klasowa Orkiestra 

Pomocy, Młodzieżowy Lider Profilaktyki we współpracy z fundacją „Dobry dotyk”, współpraca ze 

świetlicami socjoterapeutycznymi;  

 dyscyplinowanie uczniów zagrażających bezpieczeństwu – stosowanie systemu kar zgodnie ze 

statutem, rozmowy dyscyplinujące z wybranymi uczniami z udziałem dyrektora/wicedyrektora - (!)  

opieszałość w stosowaniu nagan, informowaniu o nich rodziców, placówek, kuratorów, lub w ogóle 

zaniechanie; 

   indywidualne kontrakty wychowawcze z uczniami i rodzicami uczniów zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym – wymagają większego zaangażowania i konsekwencji n-li i 

wychowawców;    

   szczególna opieka nad uczniami objętymi w szkole nauczaniem indywidualnym - szczegółowe 

monitorowanie zachowania  dwóch uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym,  

zobowiązanie n-li do przestrzegania zasad sprawowania opieki w odrębnym komunikacie dyrektora, 

wytypowana sala, plany zajęć w pokoju n-lskim, zasady powiadamiania o nieobecności ucznia; 

   tygodniowe plany zajęć klas dostępne na stronie www szkoły, w portierni, u pedagogów – możliwość 

szybkiego reagowania na ucieczki, wagary i ich uniemożliwiania; 

 wizyty domowe pedagogów szkolnych, nauczycieli wraz z pielęgniarką szkolną w przypadku 

powtarzających się nieobecności w szkole; 

 zeszyty kontroli zachowania i obecności uczniów w szkole w przypadku wagarów, spóźnień i 

nagannego zachowania na terenie szkoły – (!) niedostateczny obieg informacji  

 włączanie uczniów niepełnosprawnych do udziału w zajęciach opiekuńczo-wych. świetlicy; 
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 wskazanie biblioteki i świetlicy jako miejsca pobytu uczniów zwolnionych z religii i Wych. do życia 

w rodzinie (!) – niezbędny  wykaz uczniów zwolnionych do wiadomości i kontroli n-la bibliotekarza; 

 projekt  edukacyjny dla uczniów gimnazjum – „Większość z nas nie bierze – to nas nie kręci” – 

diagnoza doświadczeń uczniów ze środkami psychoaktywnymi; wyniki wykorzystano do ewaluacji 

programów wychowawczo-profilaktycznych; 

 realizacja zadań Programu Wychowawczego - klasowe systemy motywacyjne:  kary, nagrody, 

konsekwencje, regulaminy - ucznia, pracowni,  procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych,  

statut - prawa i obowiązki ucznia, kurs i egzamin na kartę rowerową, wychowanie  komunikacyjne i 

zajęcia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego,  pierwszej pomocy i przepisów bhp, konkursy - 

wiedzy, plastyczne z zakresu ruchu drogowego, wystawy promujące bezpieczeństwo w sieci, w 

ruchu drogowym, bezpieczeństwo uczniów w szkolnej cyberprzestrzeni – zasady korzystania z 

telefonów, Internetu,  in. multimediów i urządzeń cyfrowych,  kontrakty indywidualne i klasowe, 

zajęcia socjoterapeutyczne, wychowawcze, integrujące grupę, apele wychowawcze, treningi 

umiejętności społecznych, edukacja z integracją, pomoc  koleżeńska, grupy  wsparcia rówieśniczego, 

integracyjne formy pracy na zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych, angażowanie uczniów w 

zajęcia tzw. małej grupy, kształtowanie postaw, empatii, modelowanie zachowań;  

 ciekawe dla uczniów zajęcia pozalekcyjne, ferie zimowe – alternatywa wobec zachowań 

ryzykownych w czasie wolnym; 

 działalność Samorządu Uczniowskiego i klasowego – szkoła otwarta na inicjatywy uczniów – (!) 

potrzeba debat uczniowskich na tematy związane z bezpieczeństwem;                                                                                                                                                                                                                           

 powiadamianie Sądu i Policji o zagrożeniu ucznia demoralizacją i czynach karalnych; 

 wycieczki i wyjścia z klasą poza teren szkoły – „edukacja z integracją”, gry terenowe, Dobra Noc w 

Szkole – atrakcyjne połączenie nauki i zabawy wspólnej dla uczniów, rodziców i n-li jako inicjatywa 

integrująca środowisko szkolne i modelująca postawy nastawione na współpracę, wsparcie, 

wyzwalanie aktywności i poszanowanie reguł zachowania;  wymóg oświadczeń rodziców odnośnie 

zgody na samodzielny powrót do domu; 

 wzywanie rodziców po odbiór dziecka ze szkoły w przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu 

zdrowia ucznia, zagrożenia innych dzieci wszawicą, świerzbem, choroba zakaźną; 

 współpraca szkoły z fundacją „Blisko dziecka” w realizacji form aktywności uczniów wspierających 

ich rozwój w integracji ze środowiskiem lokalnym,  uczniami niepełnosprawnymi i rodzicami. 

 

W badaniach ankietowych uczniowie wskazują szkołę, na 2-gim miejscu po mediach (Internet, 

prasa, tv) i nawet przed kolegami jako źródło informacji o środkach psychoaktywnych. Co  5-

ty gimnazjalista wskazuje szkołę  jako ważne źródło informacji, ale tylko 3% rodziców docenia 

rolę szkoły w tym względzie.  Znajomi, rodzina i rodzice stanowią najsłabsze ogniwa w przekazie 

wiedzy na temat narkotyków.  Pedagog wie wystarczająco dużo w ocenie 32% uczniów a 

nauczyciele w ocenie 14% uczniów . Jednocześnie rodzice zupełnie odwrotnie niż dzieci 

pomniejszają rolę szkoły jako źródła wiedzy o narkotykach. Niemal wszyscy n-le deklarują, że 

rozmawiają z uczniami o agresji i przemocy a wszyscy rodzice są przekonani, że faktycznie tak jest, 

co potwierdza zdecydowana większość uczniów. Jednak co 5-ty gimnazjalista i 17% uczniów klas 4-

6 twierdzi, że n-le z nimi na ten temat nie rozmawiają.   
WN. do realizacji:  

 zwiększenie wymiaru zatrudnienia socjoterapeuty, współpraca n-li ze specjalistą w mobilizowaniu 

uczniów do systematycznego uczestnictwa w zajęciach; 

 opracowanie i realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych wykorzystujących wyniki 

badań ankietowych wśród uczniów na temat ich doświadczeń ze środkami psychoaktywnymi, 

zagrożenia uzależnieniem od Internetu i gier komputerowych – warsztatowe formy realizacji, 

propagowanie wiedzy nt. w/w zagrożeń wśród rodziców i n-li,  form wsparcia w szkole i w 

środowisku pozaszkolnym;  

 rozwijanie kompetencji wychowawczych n-li - szkolenia w zakresie ABC postępowania 

wychowawczego (w szczególności dot. zachowań opozycyjno-buntowniczych, prowokacyjnych, 

nękania uczniów niepełnosprawnych);    

 wypracowanie metod  pracy RP z uczniami z orzeczeniami PPP o zagrożeniu niedostosowaniem 

społecznym; 
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 zawieranie kontraktów wychowawczych z uczniami i rodzicami – ścisła, ciągła współpraca grupy n-

li w realizacji i monitorowaniu; 

 konsekwentne stosowanie systemu kar i nagród - dyscyplinowanie i motywowanie – bez zwłoki i we 

współpracy; 

 programy adaptacyjne dla uczniów na każdym nowym etapie edukacji, apele wychowawcze dla 

uczniów klas 4  SP i  kl. I Gimnazjum; 

 metody i formy pracy edukacyjnej i wychowawczej rozwijające umiejętności społeczne uczniów – 

projekty, gry edukacyjne, grupowe formy pracy, konkursy; 

 zwiększenie częstotliwości i efektywności posiedzeń zespołów wychowawczych – cykliczne 

uzgodnienia planów działań wychowawczych  i oceny efektywności. 

 
6.  Czy uczniowie, nauczyciele i rodzice znają obowiązujące w szkole zasady i procedury  

     dotyczące zapewnienia uczniom bezpieczeństwa ? 

Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że ponad połowa n-li uświadamia sobie jak bardzo 

istotne dla efektywnej organizacji wsparcia dla ucznia jest zachowanie kolejności powiadamiania 

odpowiednich osób. Co 10-ty n-el i co 2 rodzic przyznaje, że jego znajomość procedur jest wybiórcza. 

N-le najczęściej powiadamiają o  przypadkach agresji pedagoga szkolnego i wychowawcę klasy a w 

następnej kolejności rodziców sprawcy i poszkodowanego. Tylko co 3-ci n-el wymienił dyrekcję. Co 

3-ci gimnazjalista i 15% uczniów kl. 4-6   uważa, że o przypadkach agresji wśród uczniów nikogo się 

nie powiadamia. Tylko ok. 10% uczniów SP i nieco ponad 5% gimnazjalistów uważa, że szkoła 

powiadamia o aktach agresji rodziców sprawcy, co może świadczyć o przekonaniu uczniów o słabym 

obiegu informacji o ich nagannym zachowaniu i nie najlepszych kontaktach z rodzicami. Prawie co 2-

gi uczeń jest jednak przekonany, że o takich przypadkach informowany jest wychowawca a co 4-ty 

uczeń SP i ok. 30% gimnazjalistów sądzi, że także pedagog szkolny. Ten ostatni wynik  świadczy o 

dość poprawnym funkcjonowaniu obiegu informacji wśród kadry pedagogicznej, ale przekonanie 

uczniów i n-li o braku przekazu bieżących informacji rodzicom  musi niepokoić.  

Uczniowie w odpowiedzi na pytanie o procedury starali się odwoływać do konkretnych sytuacji i 

sankcji za wykroczenia. Co 4-ty uczeń Gimnazjum w ogóle nie zna procedur a co 3-ci przyznaje, że 

zna je częściowo, chociaż to właśnie wobec nich są one najczęściej stosowane.  

Prawie co 3-ci uczeń kl. 4-6 SP  i Gim. zgłasza  pracownikom szkoły, gdy ktoś stosuje wobec niego 

przemoc. Zgłasza ten fakt  dorosłemu połowa dzieci z kl. 1-3. 70 % n-li jest przekonanych o 

zgłaszaniu się ofiar przemocy do pracowników szkoły, jednak ten rodzaj optymizmu okazuje się 

niewspółmierny do deklaracji uczniów.  Około 20% gimnazjalistów i prawie co czwarty uczeń kl. 4-6 

SP nie potrafi określić jak reaguje w sytuacji bezpośredniego zagrożenia i tylu samo po prostu reaguje 

ucieczką.  

Nauczyciele i rodzice są  zgodni w swojej opinii na temat skłonności uczniów do otwartego 

komunikowania problemów związanych z przejawami agresji, ale zdecydowanie rozmija się ona z 

odczuciem uczniów, zapewne z powodu ich obaw przed konsekwencjami ujawnienia okoliczności, i 

sprawców przykrych zdarzeń, o których mowa w pytaniu. Należy przy tym pamiętać, że w sytuacji 

kryzysowej znacząca część uczniów zdeklarowała  wzywanie na pomoc osoby dorosłej (w SP-45, w 

Gim. - 32%) , ale   gdy mija sytuacja bezpośredniego zagrożenia uczniowie, szczególnie gimnazjaliści 

nie czują się dostatecznie bezpiecznie, aby powrócić do problemu.  

Mimo zakazu określonego w statucie szkoły co 10-ty  uczeń SP używa w szkole  telefonu  

komórkowego do gier online  (w tym  podczas PRZERW – 6% uczniów) oraz  w celu korzystania z  

forów społecznościowych i  komunikatorów. W Gimnazjum przyznaje się do grania w szkole na 

telefonie ponad 40 %  uczniów a co 3-ci z nich  czatuje z telefonem.  

W celu  utrwalenia u n-li   znajomości procedur  z zakresu postępowania w sytuacjach kryzysowych 

zorganizowano kolejne szkolenia Rady Pedagogicznej w tym w związku z modyfikacją szkolnych 

procedur oraz postępowania w przypadku ataku terrorystycznego. Próbny alarm pożarowy  miał na 

celu zapoznanie uczniów z zasadami ewakuacji i przypomnienie tych zasad.  Dla uczniów klas 1-

wszych Gimnazjum odbyły się apele wychowawcze. 

 

 

WN. do realizacji:  
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 konsekwentniejsze stosowanie procedur przez n-li w podejmowanych działaniach w każdej 

sytuacji kryzysowej i zagrożenia bezpieczeństwa uczniów, zwłaszcza wobec wagarujących, 

ucieczek ze szkoły, zwalniania uczniów z lekcji, spóźnień do szkoły,   po przerwie 

śródlekcyjnej, egzekucji obowiązku szkolnego wobec rodziców uczniów z absencją powyżej 

50%, bieżące  informacje dla rodziców o absencji w przypadku braku usprawiedliwień w 

ciągu 2 dni po powrocie do szkoły lub kontaktu z rodzicem w przypadku nieobecności w 

szkole (wagarów), podejrzenia o zażywanie środków psychoaktywnych, powiadamiania 

rodziców ofiary przemocy i monitorowania jej stanu po zdarzeniu, rzetelne 

dokumentowanie zdarzeń  (notatki z zajścia, adnotacje w dzienniku); 

 odwoływanie się do procedur w relacjach z rodzicami i uczniami (cytowanie, wyjaśnianie, 

odsyłanie do strony www); 

 utrwalanie znajomości procedur u uczniów, rodziców, n-li – atrakcyjny przekaz z 

przykładami; 

 apelowanie do uczniów i rodziców o bezzwłoczną aktualizację numerów telefonów 

(problemy ze  powiadamianiem/wzywaniem rodziców w sytuacji kryzysowej). 

 

 

             

                

ZAŁĄCZNIKI  

1. Projekt ewaluacji  

2. Harmonogram działań 

3. Wyniki  ewaluacji  na  podstawie  analizy dokumentów  i    wywiadów z dyrektorem szkoły  
 

 

 

 

 

 

 

 


