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      „Profilaktyka w szkole to proces wspomagania ucznia w radzeniu  

      sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi  

      i zdrowemu życiu, a także ograniczanie i likwidowanie czynników,  

      które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowe życie  

      (tzw. czynniki ryzyka) oraz wprowadzenie i rozwijanie czynników,  

      które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu  

      (tzw. czynniki chroniące).” 

                   (Zbigniew B. Gaś) 

 Głównym celem szkolnego programu profilaktyki było przygotowanie uczniów do radzenia sobie 

z trudnymi sytuacjami życiowymi, ułatwiającymi kontakt z innymi ludźmi i radzenie sobie z samym 

sobą. Program został przygotowany dla grupy niskiego ryzyka i stanowił swoiste antidotum chroniące 

przed złem i patologią.  

 Za cele szczegółowe przyjęto, że uczeń: 

 będzie potrafił unikać konfliktów, będzie asertywny oraz będzie dbał o zdrowie fizyczne  

  i psychiczne; 

 będzie znał i stosował zasady higieny osobistej; 

 będzie unikał nikotyny, alkoholu, narkotyków, zdrowo i higienicznie się odżywiał; 

 będzie potrafił efektywnie gospodarować czasem wolnym; 

 będzie świadomie i umiejętnie korzystał ze współczesnych środków audiowizualnych; 

 posiądzie umiejętność prawidłowej reakcji w sytuacji zagrożenia; 

 będzie systematycznie realizował obowiązek szkolny i osiągał sukcesy na miarę możliwości; 

 w razie potrzeby otrzyma pomoc materialno – finansową; 

 utrwali wiadomości z zakresu profilaktyki podczas realizacji programów profilaktyczno – 

 wychowawczych. 

 

W ramach ewaluacji programu po 3 latach jego realizacji przyjęto następujące wskaźniki: 

1. Zmniejszenie liczby zachowań agresywnych, utrwalone zachowanie asertywne. Dbanie o zdrowie 

 fizyczne i psychiczne. 

2. Zachowanie higieny osobistej. 

3. Zdrowe i higieniczne odżywianie się. Uczeń wolny od uzależnień. 

4. Umiejętność organizowania czasu wolnego. 

5. Świadome i umiejętne korzystanie z komputera, Internetu, TV. 

6. Prawidłowe reakcje w sytuacji zagrożenia. 

7. Sukcesy uczniów, uzyskiwanie promocji. 

8. Materialne wspieranie uczniów z rodzin biednych. 



9. Pogłębianie umiejętności wychowawczo-profilaktycznych nauczycieli na kursach, przekazywanie 

 wiedzy uczniom. 

Aby sprawdzić czy powyższe cele oraz wskaźniki ewaluacyjne zostały osiągnięte, a także ocenić 

skuteczność prowadzonych przedsięwzięć, dokonano analizy szkolnej dokumentacji, posłużono się 

wynikami ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Prowadzona była także 

obserwacja całościowa, którą objęci są wszyscy uczniowie naszej szkoły. Każde niepokojące zjawisko 

było niezwłocznie zgłaszane nauczycielowi dyżurującemu oraz w miarę możliwości wychowawcy danej 

klasy. Szczególnie rażące zachowania były zgłaszane pedagogowi szkolnemu, psychologowi szkolnemu 

lub dyrekcji. Podejmowano także współpracę z funkcjonariuszami ds. nieletnich, Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, a w szczególnych przypadkach kierowano 

pisma do Sądu Rodzinnego. 

Wśród rodziców uczniów klas IV-VI przeprowadzono ankietę on-line (poprzez dziennik elektroniczny 

VULCAN), na którą odpowiedziało 21 osób. 

Wyniki ankiety zostały zaprezentowane w załączniku nr 1 (wykresy oraz szczegółowe odpowiedzi na 

pytania otwarte). 

Ponad połowa badanych, czyli 76, 2 % odpowiedziało twierdząco na pytanie o zapewniania przez szkołę 

odpowiedniej opieki. Jest to pozytywny wynik.  

Większość rodziców odpowiedziała, że może liczyć na pomoc nauczycieli w razie kłopotów.  

Jeden spośród badanych rodziców ocenia źle swoje kontakty z wychowawcą. Najczęściej rodzice oceniali 

swoje kontakty na poziomie dobrym (42,9 %) oraz bardzo dobrym (47,6 %). Taki wynik został osiągnięty 

dzięki temu, że szkoła przywiązuje szczególną uwagę do dobrych, bezpośrednich kontaktów z rodzicami. 

O wszystkich problemach wychowawczych opiekunowie są natychmiast powiadamiani w celu jak 

najszybszego ich rozwiązania. W szkole regularnie organizowane są tzw. „drzwi otwarte”, podczas 

których rodzice mogą bezpośrednio porozmawiać z nauczycielami zarówno o postępach w nauce, jak i o 

wszelkich sytuacjach szkolnych.  

Jeżeli chodzi o kontakty z innymi nauczycielami rodzice ocenili je jako dobre lub nie wyrazili zdania na 

ten temat.  

Rodzice oceniali w skali 1-5 poczucie bezpieczeństwa ich dzieci w szkole, gdzie 1  oznacza „dziecko nie 

czuje się bezpiecznie”, a 5 oznacza: „dziecko czuje się bezpiecznie”. 42,9 % rodziców uważa, że szkoła 

zapewnia bezpieczeństwo na poziomie 4, a 28,6%  jest zdania, iż na poziomie 3.  

Więcej niż połowa badanych rodziców – 57,1 % uważa, że dziecko nie ma w szkole kontaktu z nikotyną, 

alkoholem czy też narkotykami, 28,6 % nie wie czy do takiego kontaktu mogło dojść, a 3 % uważa, że 



dziecko może mieć taki kontakt.  

Na pytanie o ocenę organizacji szkoły, 57,1% rodziców odpowiedziało, iż jest dobrze zorganizowana, zaś 

38,1 % nie ma zdania na ten temat. 1 osoba odpowiedziała negatywnie, uzasadniając następująco swoje 

stanowisko w tej kwestii: „zebrania z rodzicami za późno podawany jest termin. Czy można by było na 

cały rok zrobić plan? Panuje zła atmosfera pomiędzy dyrekcją a resztą personelu szkoły.” 

Według 38,1% rodziców szkoła rozwija uzdolnienia i zainteresowania w stopniu dobrym. Taka sama ilość 

uważa, iż rozwój ten jest niewystarczający. 19% spośród ankietowanych uważa, że w stopniu bardzo 

dobrym.  

Wśród ankietowanych 61,9 % stanowili rodzice chłopców, będących uczniami naszej szkoły, a 38,1 % 

stanowili rodzice dziewcząt. 

 W związku z przedstawionymi wynikami nasuwają się wnioski, by w planach lekcji 

wychowawczych klas uwzględniać tematy związane m.in. konfliktami (mediacje rówieśnicze) oraz 

szkodliwością używek. Ponadto w programie profilaktyki należałoby wzmóc działania dotyczące 

niwelowania agresywnych zachowań i przejawów przemocy zarówno słownej jak i fizycznej. Rodzice 

mają poczucie, że szkoła zapewnia ich dzieciom odpowiednią opiekę, a dzieci mogą liczyć na pomoc 

nauczycieli w razie kłopotów. Według rodziców szkoła w stopniu dobrym i niewystarczającym rozwija 

uzdolnienia i zainteresowania dzieci. Należałoby rozszerzyć według rodziców ofertę kół zainteresowań. 

Również wśród uczniów przeprowadzono ankietę. Przebadano 128 uczniów (1 unieważniono – 

zaznaczono wszystkie odp.), co stanowi 41 % uczniów klas IV-VI. Wyniki ankiety prezentujemy poniżej: 

PYT.1 – Czy dostrzegasz w swoim środowisku sytuacje zagrażające bezpiecznemu i zdrowemu 

życiu?  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety. 

 Większość uczniów, a mianowicie 53% (tj. 68 dzieci) nie dostrzega w swoim środowisku sytuacji 



zagrażających bezpiecznemu i zdrowemu życiu, 1 dziecko nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie, zaś  

46% (tj. 59 uczniów) dostrzega sytuacje takie jak: 

 • szóstoklasiści biegający po holu, 

• jak starsi się biją to wpadają na młodszych, 

• jak się ktoś np. bije, 

• jedna osoba często podstawia nogi i bez powodu kogoś bije, 

• niektórzy w klasie mówią wychowawcy, 

• niektórzy w klasie, 

• bicie, 

• bójki, 

• popychanki, bieganie, 

• popisywanie się, 

• niektórzy w klasie zachowują się agresywnie, 

• biją się, wyzywają, grożą, 

• wiele osób zachowuje się nieodpowiednio, 

• objawy przemocy. 

• często niedziałająca winda, 

• zatrzymująca się winda, źle położona kostka brukowa, stary płot na boisku szkolnym, popękane   

            ściany, 

• bójki na korytarzach, niedobre jedzenie w automatach, niektóre sytuacje między uczniami, 

• bicie i przekleństwa, 

• papierosy, 

• nieostrożni kierowcy. 

• wystające śruby, kradzież, dzieci z klasy 3 bawią się na przerwie zapałkami, 

• biją się, popychają, przeklinają, grożenie, za ciepło w szkole, 

• kradzież, 

• wystające śruby, strzelanie samolotami z papieru, kradzieże, 

• obrażanie, popychanki, wulgaryzmy, wyzwiska, 

• bicie, przezywanie, 

• niektórzy uczniowie  zachowują się agresywnie,  

• krzywda słowna, bicie, 

• wiele osób zachowuje się nieodpowiednio, bardzo często dokuczają 

• w niektórych sytuacjach samobójstwa 

• śmieci, odpady 

• w stołówce dzieci nie uważają na siebie (można zbić talerz lub miskę i kogoś skrzywdzić) 

• krzyki, bicie 

• za szybkie bieganie i bicie -2 

• uderzanie w brzuch 

Podsumowanie: 

• (agresja i przemoc - 42 osoby) :   

bicie – 26 , agresja – 3, wulgaryzmy, wyzwiska, przeklinanie - 8 , przemoc -2 , grożenie -3   

• (infrastruktura szkoły – 4 osoby) 

winda – 2 os, wystające śruby – 2 os, źle położona kostka brukowa, stary płot na boisku szkolnym, 

popękane ściany, 

• kradzieże – 3 os.,  

•  niedobre jedzenie w automatach - 1 



•  papierosy – 1  

• nieostrożni kierowcy – 1 

• samobójstwa - 2 

• bieganie po holu – 1 

• śmieci, odpady – 1 

• hałas -1 

 

PYT. 2 – Czy problemy omawiane na zajęciach wychowawczych są dla Ciebie ważne? 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety. 

36% (tj. ilość - 46) ankietowanych uczniów orzekło, że problemy omawiane na zajęciach 

wychowawczych są dla nich ważne tylko czasami, ale 55% (tj. 71 uczniów) odpowiedziało zdecydowanie 

twierdząco. 

PYT. 3 – Czy w szkole czujesz się bezpiecznie? 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety. 

  Większość badanych – 67 uczniów (52%) czuje się w szkole bezpiecznie, a 50 dzieci (39%) tylko 

czasami czuje się bezpiecznie. 1 osoba nie udzieliła odpowiedzi. 

PYT. 4 – Czy spotkała Cię w szkole krzywda? 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety. 

 Wśród badanych 43 (34%) uczniów spotkały w szkole następujące krzywdy:  

• kolega mnie przypadkiem popchnął na ostry róg, 

• że ktoś mnie uderzył. 

• obrażanie dzieci przez nauczyciela, np. gówniarze lub nienormalna 

• kopali mnie i bili 

• wyzwiska, obrażanie, 

• pluli na mnie, bili, obrażali 

• ściąganie spodni, 

• krew z nosa 

• przezywali mnie, popychali, nauczycielka przezywa, 

• ktoś mnie uderzał ciągle w bark, a tego nie chciałem 

• pewien chłopak mnie pobił 

• groźby, wyzywanie, bicie 

• przemoc fizyczna i psychiczna 

• dokuczanie 

• obelgi 

• popychanie 



• prześladowanie 

• okradziono mnie 

• nękanie przez kolegów nazywane zabawą 

• skręcenie kostki 

• bicie, psucie, dokuczanie, duszenie 

• przecięłam sobie nogę przez popchnięcie 

• wyzwiska i niektórzy z 6 klasy chcieli mi coś zrobić 

• zamknięcie w łazience w świetlicy 

• oblanie sokiem 

Podsumowanie: doznane krzywdy: 

• bicie, agresja i przemoc fizyczna – 19 osób 

• wyzwiska, obrażanie – 11 osób 

• dokuczanie – 4 , 

• groźby - 2, 

• obrażanie przez nauczyciela – 1  

• prześladowanie – 1 ,  

• przemoc psychiczna – 1 

• kradzież - 1 

PYT. 5 – Do kogo zwracałeś się ze swoimi problemami? 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety. 

Większość uczniów zwraca się ze swoimi problemami w pierwszej kolejności do wychowawców - 74  

dzieci (58%) oraz rodziców – 73 uczniów (57%). Kolejno do nauczycieli, pedagoga szkolnego, 13 

uczniów do innych osób (uczniowie -1, rodzina – 3, bracia – 1, brak odpowiedzi  - 1, do nikogo – 2, znajomi – 1, 



moja koleżanka – 1, przyjaciółka - 3), a także do psychologa szkolnego i dyrektora szkoły.  

 

PYT. 6 – Czy sposób reagowania osób, do których się zwróciłeś, spełnił Twoje oczekiwania? 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety. 

 Wśród badanych uczniów zdecydowana większość odpowiadała, że sposób reagowania osób, do 

których zwrócili się z problemem spełnił ich oczekiwania lub czasami je spełnił (łącznie 89%). 7 dzieci 

nie odpowiedziało na to pytanie, a te które odpowiedziały nie spełniono ich oczekiwać podały 

następujące argumenty: ponieważ nauczyciel zmienia temat; bo nadal dokuczają; nie przejmował się tym; 

nie zwracają na mnie uwagi. 

PYT. 7 – Co powinna zrobić szkoła, abyś czuł się w niej bardziej bezpieczny i mógł liczyć na pomoc 

w trudnościach? (pytanie otwarte) 

( w nawiasie zostały dodane odpowiedzi z tej samej grupy, ale rożnych uczniów) 

 

 brak odpowiedzi  - 33 

 w szkole czuje się bezpiecznie, w szkole nie trzeba nic zmieniać – 14 

 na holach powinno być dużo nauczycieli (zwiększyć liczbę dyżurów i punktów minusowych) – 10 

 nic -7 

 używać więcej dyscypliny wobec uczniów ze złym zachowaniem (być bardziej konsekwentna, reagowanie   

            na to, co się dzieje, szybsze reagowanie) - 6 

 zamontować kamery (wszędzie) nawet w starej części szkoły (oglądać postępowanie uczniów) (zwłaszcza  

            w szatni, bo tam najczęściej kradną) – 6 

 ukarać (porządnie) tych, co poniżają i krzywdzą innych (uczniów agresywnych) – 5 

 żeby nikt nikogo nie bił (byłoby spokojniej, atmosfera by była przyjemna) -5 

 nie wiem – 5 

 oddzielić niegrzecznych od grzecznych – 3 

 lepsza uwaga (rygor) na przerwach – 3  

 zainteresować się uczniem, bardziej zwracać uwagę na problemy uczniów -2 



 ustawiać się na holu pod numerami klas, żeby dzieci się mniej przepychały -2 

 zrobić jedno wejście dla wszystkich by po szkole nie kręcił się nikt nieznany (żeby były zamknięte drzwi, a  

            jak skończymy lekcje to otwieramy drzwi) -2 

 nic, w tej szkole jest super (jest ok) - 2 

 powinna pilnować aby nikt się nie bił i nie wyzywał - 2 

 pielęgniarka powinna być zawsze (7.30 – 17.00) – 2 

 rozwiązywać problemy (a nie tylko „załatwcie to między sobą”) – 2 

 odnowić boisko – 2 

 przestrzegać te osoby które przeklinają (panie, które nie pozwalają przeklinać) -2  

 nauczyciele niech mniej krzyczą -2 

 wywalić jednego z uczniów  

 żeby starsi nie bili młodszych 

 nauczyciele powinni bardziej interweniować w sprawy uczniów, minusowe za złe traktowanie 

 za spowodowanie krzywdy wyrzucać osobę ze szkoły 

 żeby nie przeklinali, nie bili, żeby było miło 

 pani pedagog powinna być w swoim gabinecie 

 porozmawiać z szóstoklasistami, żeby nie zaczepiali 

 być w niektórych miejscach wyremontowana 

 zburzyć się i odbudować od nowa 

 usunąć nauczycielkę 

 powinna zacząć reagować na to co się dzieje 

 wszystko, pozwolić chodzić na rynek 

 jak nie wiem nic, to żeby pani mi pomogła i żeby nie było podchodzenia do tablicy 

 odpoczynek w domu i mniej prac domowych 

 powinna dbać o bezpieczeństwo 

 pomoc w trudnościach może być bardziej indywidualna 

 

PYT. 8 – Które miejsca w szkole i jej otoczeniu uważasz za najbardziej niebezpieczne?  

(pytanie otwarte) 

 

      brak odpowiedzi – 17 

 hol – 20 

 boisko (asfalt), (dostałem piłką w głowę) – 16 

 główny hol – 9 

 sale lekcyjne, klasy – 9 

 toalety – 9 

 szatnia – 8 

 żadne miejsce – 7 



 wnęka, gdzie się ustawia na lekcje, bo wszyscy się pchają  – 4 

 hol, schody przy sali 1-  4 

 nie wiem - 3 

 obok sali nr 14 (kantorek czarny) i hol przy wnęce do sali nr 14 -3 

 wszędzie jest bezpiecznie -3 

 hol na górze -2 

 koło pedagoga -2 

 biblioteka – 2 

 wszystkie miejsca -2 

 stara część szkoły (z powodu braku kamer) – 2 

 schody -2 

 hol gdy jest przerwa 

 hol koło stołówki 

 hol II  

 stołówka 

 obok sali informatycznej 

 gabinet pani dyrektor 

 tam gdzie stoimy na WF 

 zejście do szatni 

 kącik, który jest pomiędzy szatnią dla dzieci 

 niektóre „kryjówki” 

 schowek 

 lekcja muzyki 

 kiedy wracamy do domu 

 okno, rówieśnicy 

 WF na MOSIRze 

 korytarz, bo można wybić szyby 

 obok dyżurującego nauczyciela 

 winda 

 podwórko 

 piwnica 

 wszędzie jest niebezpiecznie, wszędzie są ci, którzy się nad wszystkimi znęcają 

 przy płocie drucianym 

 nie uważam otoczenia szkoły za niebezpieczne 

 tam, gdzie nie ma nauczycieli 

 

 

 



 

 

Jestem uczennicą/uczniem 

50 55 60 65 70

UCZENNICĄ

UCZNIEM

61

60

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety. 

7 dzieci nie udzieliło odpowiedzi. 

  

Mając na uwadze w/w zagrożenia szkoła chcąc zapewnić uczniom maksymalne poczucie 

bezpieczeństwa podejmowała działania zarówno z uczniami, rodzicami, jak i Radą Pedagogiczną, które 

przybierały następujące formy: 

1. Warsztaty integracyjne. 

2. Cykliczne warsztaty prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego. 

3. Warsztaty realizowane we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. 

4. Warsztaty psychoedukacyjne „Szkoła dla Rodziców” (przeprowadzono 2 edycje). 

5. Spotkania z inspektorem ds. nieletnich dla uczniów. 

6. Spotkania pedagoga, psychologa z uczniami, rozwiązywanie problemów dotyczących agresji na 

            bieżąco. 

7. Udział psychologa i pedagoga w zebraniach z rodzicami. 

8. Szkolenia Rady Pedagogicznej: 

9. Ścisła współpraca szkoły z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

10. Realizowanie zadania „Profilaktyka wczesnoszkolna”. 

11. Realizacja programu profilaktycznego „Biblioterapia”. 

12. Udział klas IV-VI w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i udział w 



 proponowanych konkursach. 

13. Realizacja tematów z zakresu agresji i uzależnień na godzinach wychowawczych. 

14. Realizowanie programów:  „Owoce w szkole”, „Szkoła promująca zdrowie”, „Mleko w szkole”,  

           „Ratujemy i uczymy się ratować” w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, „Baw  

            się i bądź bezpieczny” oraz „Przyjazny Ziemi”. 

15. „Okres ochronny” klas IV. 

 

  Zapytano wychowawców o realizację tematów wynikających z Programu Profilaktyki – na 7 

ankietowanych wszyscy odpowiedziało twierdząco. Jeśli chodzi o zmniejszenie zachowań agresywnych, 

4 wychowawców uważa, że taki spadek ma miejsce, 2 jest zdania przeczącego, 1 osoba napisała „zależy u 

kogo”. Realizowano m.in. następujące tematy: Tematy związane z agresja i przemocą w klasie; 

Obowiązek szkolny; Planowanie dnia i czasu wolnego; Reagowanie na nierozważne zachowania; 

Wsparcie finansowe uczniów z rodzin o słabej kondycji materialnej; Bezpieczna droga do szkoły; Jak być 

dobrym zespołem klasowym; Zdrowe odżywianie; Higiena mojego ciała i ubioru; Mam trudność w 

nauce; Chcę wiedzieć więcej; Jak zagospodarować czas wolny; Ta wszechobecna telewizja; Moje hobby 

– moja ulubiona książka; Ja wśród innych uczniów; Warsztaty „Profilaktyka przemocy”; Kultura mojego 

zachowania; Aktywny i bierny wypoczynek; Bezpieczne zachowanie w szkole (podczas przerw) i po 

lekcjach; Kształtowanie tolerancji w stosunku do rówieśników; Szanowanie siebie nawzajem; Przyczyny 

dobrych i złych zachowań; Co to jest koleżeństwo?; Na czym polega przyjaźń; Agresja; Zdrowy tryb 

życia; Higiena osobista; Kominy tytoniowe; Uczenie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów; 

Uświadamianie konieczności dbania o własne zdrowie; Utrwalanie zasad higieny przyrządzania i 

spożywania posiłków; Utrwalanie nawyków związanych z zachowaniem higieny osobistej; Uczenie 

planowania dnia oraz zachowania właściwych proporcji między czynnym i biernym wypoczynkiem; 

Uczenie świadomego i umiejętnego korzystania ze współczesnych środków audiowizualnych; Nasze 

emocje – jak skutecznie nad nimi panować; Jak być asertywnym; Zdrowy tryb życia; Zdrowe 

odżywianie; Skuteczne metody komunikacji; Empatia; Zachowania asertywne; Uzależnienia; Agresja; 

Rozwiązywanie konfliktów; Zdrowe odżywianie; Higiena; Planowanie dnia; Bezpieczny wypoczynek. 

  Przeprowadzono także ankietę wśród nauczycieli, na którą odpowiedziało 15 osób. 

  Nauczyciele wymieniali wśród najczęściej spotykanych, budzących niepokój zachowań uczniów 

te, które mają miejsce: 

w trakcie lekcji: 

 odmowa pracy na lekcji (muszę to robić, to jest nudne...) - 5 osób 

 dzieci rozmawiają do siebie, „buczą”, gadatliwość - 4 osoby 



 wrzaski, krzyki – 3 osoby 

 agresja słowna – 3 osoby 

 nieprzestrzeganie zasad – 3 osoby 

 nie stosowanie się do poleceń, niereagowanie na uwagi nauczyciela – 3 os. 

 brak skupienia – 3 osoby 

 wulgaryzmy, aroganckie odzywki, czasami kierowane też do nauczyciela – 2 os. 

 agresja  czasem fizyczna uczniów wobec siebie – 2 osoby 

 zaczepianie i prowokowanie innych dzieci - 2 osoby 

 przezywanie – 2 osoby 

 chodzenie po klasie - 2 os. 

 brak koncentracji („siedzenie w jednym miejscu” przez dłuższy czas) – 2 os. 

 dzieci wciąż czymś się bawią (kredkami, gumką, itp.), kołyszą się na krzesłach 

 bawienie się nożyczkami 

 dezorganizacja procesu nauczania przez szczególnie uciążliwych uczniów 

 niekulturalne odzywki 

 pokazywanie ruchów seksualnych dziewczynkom 

  „pyskówki” na lekcji 

 odpowiadanie za kogoś  

 niechęć do pracy z kolegą 

 nie przyjmowanie krytyki ze strony innych 

 nagonka na innych uczących 

 zabieranie i niszczenie mienia dzieci 

 agresja uczniów – pod wpływem uwagi, podejmują potyczki słowne, czasem z rękoczynami 

 dzieci nie szanują dorosłych 

 dzieci nie panują nad własnymi emocjami 

 silne reakcje emocjonalne w sytuacjach, które nie układają się po myśli uczniów 

 wycofywanie się i brak kontaktu z uczniem 

 zachowania niebezpieczne – wbieganie na ulicę, uciekanie od grupy 

 

w trakcie przerwy: 

 agresja fizyczna między uczniami (bicie się, popychanie, kopanie) – 11 os. 

 wulgaryzmy, język, przezywanie się nawzajem i swoich rodziców – 9 osób 

 biegają – nie potrafią chodzić, bieganie po holach, szaleńcze przemieszczanie się  - 9 osób 

 nadaktywność ruchowa, nadruchliwość – 4 osoby 



 krzyczą, nie potrafią rozmawiać – 3 os. 

 nie reagowanie na uwagi nauczyciela – 3 os. 

 przepychanki (tłumaczone słowami „my się tak bawimy”) – 2 os. 

 zdejmowanie spodni 

 napastowanie młodszych uczniów (prześladowanie) 

 nie ustawianie się po dzwonku 

 wychodzenie poza teren szkoły (na rynek) 

 zabierają i chowają plecaki, grzebią w plecakach 

 próby wychodzenia przez okno 

 chodzenie z rozwiązanymi sznurowadłami po holu 

 przepychanie się na schodach 

 niszczenie mienia szkolnego i innych dzieci 

 poczucie bezkarności 

 nadużywanie urządzeń elektronicznych 

 

poza szkołą: 

 cyberprzemoc - publikowanie obraźliwych treści dotyczących rówieśników na portalach  

            społecznościowych (facebook skype) – 5 os. 

 wulgaryzmy (słownictwo i gesty wulgarne)  – 4 os. 

 hejt przez nowoczesne środki (telefon, internet) – 2 os. 

 zbyt mało czasu poświęcają nauce 

 z tego co mi wiadomo oglądają bajki, gdy jest pogoda cały dzień spędzają na podwórku 

 agresja słowna i fizyczna 

 brak kultury osobistej 

 wychodzenie poza teren na zakupy (na targowisko) 

 używki – papierosy 

 nie słuchanie poleceń nauczyciela w drodze do szkoły z „Orlika” (odłączanie się od grupy,  

            odmowa powrotu) 

 zaśmiecanie środowiska 

 kradzieże rowerów 

 

Do zachowań, z którymi nauczyciele nie potrafią sobie poradzić należą: 

 agresja między uczniami ( fizyczna i słowna: chamskie odzywki, wulgaryzmy) – 3 os. 



 najtrudniej jest poradzić sobie w sytuacji, gdy uczeń zagraża bezpieczeństwu innych dzieci 

(zachowania agresywne) i muszę wzywać na pomoc drugą osobę dorosłą – 2 os. 

 gadulstwo, głośne rozmowy – 2 os. 

 wulgaryzmy – 2 os. 

 bieganie podczas przerw 

 brak zwracania uwagi na uwagi i prośby nauczyciela, ignorowanie próśb nauczycieli 

 nie przyjmowanie krytyki ze strony innych 

 pomimo stosowania ostrzeżeń i punktów ujemnych są uczniowie, którym nie zależy na 

pozytywnym zachowaniu się. Zwrócenie na siebie uwagi jest głównym celem takich zachowań 

buntowniczych. 

 pogardliwe zachowania uczniów 

 poczucie bezkarności, brak dystansu do dorosłych, egoistyczne zaspakajanie własnych potrzeb 

bez względu na czas i okoliczności 

 trudności z rozdzieleniem bijących się uczniów lub gdy dusi jeden drugiego 

 wybuchy złości 

 wycofanie się – brak kontaktu z uczniem 

 odmawianie wykonywania zadań 

 hałas 

 brak dyscypliny 

 wychodzenie z sali bez pozwolenia nauczyciela 

 obrażanie się na klasę czy nauczyciela 

 

 Według nauczycieli w pierwszej kolejności należałoby rozwiązywać problemy wychowawcze: 

 walka z agresją (zachowania agresywne fizyczne i werbalne), zapobieganie – 7 os. 

 wulgaryzmy uczniów – 3 os. 

 uzależnienie (nadużywanie) – telefony komórkowe, gry, komputer, internet  – 3 os. 

 wpajać zasady dobrego zachowania 

 działać jednym frontem (brak konsekwencji dorosłych) 

 konsekwencja wobec łamania regulaminu porządkowego szkoły i innych obowiązujących 

dokumentów 

 bezpieczeństwo innych uczniów w sytuacji zagrożenia – konieczność wezwania drugiej osoby do 

pomocy 

 bezpieczne przerwy 

 gadulstwo podczas lekcji (tzw. rozmowy pod nosem) 

 krzyki 



 brak kultury osobistej 

 zachowania aspołeczne 

 brak szacunku 

 zdrowy styl życia 

 cyberprzemoc  

 brak przestrzegania zasad i reguł wprowadzonych w grupie 

 jak radzić sobie z emocjami 

 uwrażliwienie na konsekwencje zachowań agresywnych 

 opuszczanie lekcji – wyjście bez powrotu w czasie zajęć 

 

Proponowana przez nauczycieli tematyka, którą należałoby szczególnie umieścić w programie 

profilaktyki obejmuje: 

 Cyberprzemoc. Omawianie problemów. – 3 os. 

 Kultura słowa, kultura osobista. – 2 os. 

 Uzależnienie od mediów. – 2 os. 

 Bezpieczeństwo podczas przerw, samodzielne poruszanie się po szkole. 

 Wychodzenie poza teren szkoły. 

 Pozytywne wzmacnianie dzieci, nauka mówienia językiem „ja”. 

 Warsztaty dla rodziców !!! którzy b. niekulturalnie odnoszą się do wychowawców i nauczycieli + 

zajęcia dla rodziców na tematy wychowania dzieci. 

 Intensywniejsza odpowiedzialność rodziców i ich zaangażowania w krytyce zachowania 

syna/córki (rozmowy, wymogi). Wielu rodziców unika kontaktu ze szkołą, traktuje interwencje 

wychowawcy jako nieuzasadnione zarzuty. Podważają opinie nauczyciela/wychowawcy. 

 Czas spędzany przed TV i monitorem komputera, wskazywanie uczniom możliwości efektywnego 

gospodarowania czasem wolnym, świadome korzystanie ze środków audiowizualnych. 

 Jak reagować na agresywnego kolegę?  Jak radzić sobie z agresją? 

 Zachowanie dzieci na lekcji. 

 Jak radzić sobie z emocjami. 

 Praca z dzieckiem z zespołem FAS. 

 Zaburzenia psychiczne. 

 Opracowanie procedur dotyczących konkretnych nieregulaminowych zachowań uczniów, np. 

słownego obrażania nauczyciela 

 Konsekwencje zachowań agresywnych. 



 Dbanie o dobre relacje między uczniami w grupie. 

 Przemoc fizyczna i słowna. 

 „Zasady kindersztuby”  

 

Jeśli chodzi o realizację zadań programu profilaktyki szkoły, ankietowani oczekiwaliby pomocy od: 

 Psychologa – 9 os. 

systematyczne spotkania z psychologiem i pedagogiem np. raz w miesiącu 

 Psychiatry dziecięcego – 7 os. 

 Pedagoga - 6 os. 

systematyczne spotkania z psychologiem i pedagogiem np. raz w miesiącu 

 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 2 os. 

 Terapeuty 

 Psychologa zajmującego się problemami rodzinnymi 

 Poradni specjalistycznej 

 Specjalisty od spraw uzależnień (gry, komórki) 

 Poradni psychiatrycznej – pomoc przy pracy z dziećmi niezrównoważonymi psychicznie. 

 Egzekwowanie opinii psychologicznych i psychiatrycznych od rodziców. 

 Współpraca z instytucjami i organizacjami: Miejski Dom Kultury, Parafia, MOSIR, Harcerstwo 

(formy aktywnego, umiejętnego spędzania czasu wolnego) 

 Pomoc Policji w dyscyplinowaniu uczniów szczególnie zdemoralizowanych 

a przede wszystkim od rodziców, aby cały program był spójny i gwarantował powodzenie.  

 Na podstawie powyższych badań można sformułować wniosek, że cele zostały w dużej mierze 

osiągnięte. Uczniowie są przygotowani do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Duże grono 

uczniów unika konfliktów, potrafi zachować się asertywnie oraz dba o zdrowie fizyczne i psychiczne. 

Uczniowie znają i stosują zasady higieny osobistej. Pogadanki dotyczące bezpiecznego internetu 

uświadamiają młodych ludzi jak umiejętnie z niego korzystać. Zdecydowana większość uczniów 

systematycznie realizuje obowiązek szkolny. Szkoła może pochwalić się licznymi sukcesami swoich 

uczniów, nie tylko na szczeblu miejskim. Dzieci potrzebujące otrzymują pomoc materialno – finansową. 

Wszelkie działania profilaktyczne prowadzą do utrwalenia wiadomości z tego zakresu. Nauczyciele stale 

pogłębiają umiejętności wychowawczo-profilaktyczne zarówno na kursach indywidualnych, jak i 

szkoleniach ogółu Rady Pedagogicznej.  

Należy zwrócić uwagę na rosnący zanik szacunku do nauczyciela, do pracowników szkoły, a także 

do koleżanek i kolegów oraz kulturę zachowania wobec starszych. Należy integrować zespoły klasowe i 



uczyć ich wzajemnej akceptacji oraz szanowania innych, a także wzajemnej pomocy i już od 

najmłodszych lat uczulać, zwracać uwagę na wszelkie problemy i reagować na bieżąco. 

 Jak widać szkoła podejmuje wiele działań w dziedzinie profilaktyki, w zakresie podnoszenia 

bezpieczeństwa. Zamierzamy kontynuować inicjatywy będące naszymi mocnymi stronami, poprawiać 

słabe, rozwiązywać pojawiające się problemy, dlatego też wyniki przeprowadzonych badań zostaną 

uwzględnione przy tworzeniu szkolnego programu profilaktyki na kolejne 3 lata. Skuteczność działań 

profilaktycznych zależy bowiem od stałych i długofalowych oddziaływań. 


