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WSTĘP
Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej
w Lelowie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców
i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego
programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły. Istotą działań
wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta
na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która
w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne
państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój
każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie
rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej,
emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany
i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym
zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia
oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są
działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.
Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb
i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:








wyników ewaluacji wewnętrznej,
wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki,
wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów przedmiotowych, zespołów
wychowawczych itp.),
innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (tj. plan pracy szkoły, plan
pracy zespołów przedmiotowych i wychowawczych, planu pracy pedagoga
szkolnego),
wyników badania ankietowego przeprowadzonego we wrześniu 2020 r. wśród
uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników nie będących nauczycielami).

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest
wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym,
ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest
kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.
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Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego
obejmują:






powszechną znajomość założeń programu –przez uczniów, rodziców i wszystkich
pracowników szkoły,
zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji
zadań określonych w programie,
respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji
organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły,
współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.
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I.

PODSTAWA PRAWNA ORAZ ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ
SZKOŁY



Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997.78.483
z późn. zm.)



Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991.121.526 z późn. zm.)



Powszechna deklaracja praw człowieka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ rezolucją 217/III A w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu



Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz.
1943 ze zm.).



Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola ora publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204
z późn. zm.)

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz.
1189)
 Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487)
 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.
poz. 783)
 Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu
i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności
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wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania
narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
(Dz.U. 2017 poz.356).
 Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
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II. MISJA I WIZJA SZKOŁY

Misja szkoły zakłada długofalowe działania wytyczające kierunki oddziaływań
wychowawczych. Patrzymy w przyszłość - dostosowujemy działania do szybko zmieniającej
się rzeczywistości. Mamy za zadanie stworzyć wszystkim uczniom takie same warunki
rozwoju, przygotować ich do życia w społeczeństwie otwartym na wiedzę, do wyboru dalszej
drogi kształcenia, człowieka przedsiębiorczego, przygotowanego do aktywnego życia
we współczesnym świecie. Naszym celem jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości
i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa
kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata,
kształtowanie umiejętności
nawiązywania
kontaktów z
rówieśnikami, także
przedstawicielami innych kultur. Szkoła wspiera we wszechstronnym rozwoju uczniów
w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną
i pedagogiczną dla uczniów.
Misją szkoły jest także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie
i tworzenie jej tradycji. Tworzymy szkołę na miarę naszych wyzwań, szkołę przyjazną,
odnoszącą sukcesy edukacyjne. W działaniach dydaktycznych i wychowawczych nauczyciele
kierują się przede wszystkim dobrem uczniów, troszczą się o ich zdrowie, bezpieczeństwo
oraz poszanowanie godności osobistej. W procesie wychowania szkoła za podstawę
przyjmuje uniwersalne zasady etyki, tolerancji, respektując humanistyczny system wartości
i godność osoby ludzkiej.
A zatem, dobra szkoła to szkoła:
Profesjonalna – czyli świadomie budująca i wspierająca rozwój osobisty ucznia
i nauczyciela.
Przyjazna – dostosowująca
pojedynczego ucznia.

wymagania

programowe

do

możliwości

konkretnego

Bezpieczna – zapewniająca poczucie bezpieczeństwa, pomagająca w indywidualnych
problemach.
Radosna – budująca optymizm, wyzwalająca radość i pogodę ducha.
Twórcza – inspirująca do twórczego rozwoju nauczycieli, uczniów, rodziców i środowisko
w różnych aspektach życia.
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Integrująca – zachęcająca i wciągająca całe środowisko szkolne do współdecydowania
i współdziałania.
Otwarta – reagująca na potrzeby otoczenia, współpracująca z rodzicami i środowiskiem.
Czysta – jasna, przestronna, estetycznie, higienicznie i bezpiecznie urządzona.
Nowoczesna –
w utrzymaniu.

skomputeryzowana,

bez

barier

architektonicznych,

ekologiczna

Polska i europejska – odwołująca się do tradycji, budująca poczucie dumy patriotycznej,
wzmacniająca poczucie bycia Europejczykiem.

Dążeniem Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie jest przygotowanie uczniów
do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych
decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada
następujące cechy:





















kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
szanuje siebie i innych,
jest odpowiedzialny,
zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,
przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
zapoznał się z zasadami bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego
(noszenie maseczek, częste mycie dezynfekcja rąk, zachowanie bezpiecznego
dystansu)
zdaje sobie sprawę z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i stosuje niezbędne
środki do zachowania ostrożności w ochronie swojego zdrowia i życia
zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
jest tolerancyjny,
korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia
i technologie informatyczne,
jest ambitny,
jest kreatywny,
jest odważny,
jest samodzielny,
posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych,
podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
jest odporny na niepowodzenia,
integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole.
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III.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu
promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym
na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:
1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy
i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania
zachowań prozdrowotnych,
2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej,
osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności,
ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie
środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu
społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm
społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności
wypełniania ról społecznych,
4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu
wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.
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VI. CELE OGÓLNE PROGRAMU

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:
1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy,
umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność
za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje
w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
3) wspieranie uczniów w sytuacjach kryzysowych, wyjątkowych,
4) wspieranie uczniów w nauce zdalnej (w razie konieczności) w obszarach:
dydaktyczno-wychowawczym oraz emocjonalno-społecznym,
5) pomoc uczniom w formie konsultacji również w trybie online,
6) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu
wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu
życia oraz zachowań proekologicznych,
7) wspieranie rodziców oraz opiekunów prawnych uczniów zarówno w obszarze
dydaktycznym jak i społeczno-emocjonalnym podczas nauki zdalnej w razie
konieczności prowadzonej przez szkołę,
8) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością
lokalną,
9) kształtowanie przyjaznego klimatu z uwzględnieniem obecnie panujących zasad
bezpieczeństwa w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji
uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli,
wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami
oraz nauczycielami i wychowawcami,
10) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania
podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz
warsztatowej pracy z grupą uczniów,
11) wychodzenie naprzeciw aktualnym potrzebom uczniów przez nauczycieli
i wychowawców zarówno w formie stacjonarnej jak i online,
12) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz
rodziców lub opiekunów,
13) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału
w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu
uczniów w życiu społecznym,
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14) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej
i światowej,
15) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu
modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.
Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy
i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli
i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.
Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:
1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat
prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także
suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu
przypadkach,
2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia
sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
4) wskazywanie zdrowego i rozważnego sposobu myślenia oraz działania wobec sytuacji
zagrożenia epidemiologicznego, zapobieganie rozwojowi zaburzeń lękowych,
5) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków
w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających
prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
6) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców
w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających,
substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
7) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania
środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych
substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku
rozwojowego,
8) psychoedukacja rodziców dotycząca przeciwdziałania kryzysom, zapobiegania rozwijaniu
zaburzeń lękowych i depresyjnych w związku ze zmianami wynikającymi z sytuacji
zagrożenia epidemiologicznego.
Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji,
dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń
i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych
do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz
innych pracowników szkoły.
Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:
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1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub
opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych
i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających,
substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych
i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków,
ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
3) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz
nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych
z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
4) powiadamianie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów
o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz
o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią,
5) Wyjaśnianie uczniom sposobu postępowania w sytuacji wystąpienia agresji, przemocy,
przekraczania granic ze strony rówieśników, rodziców itp., informowanie o Prawach
Dziecka, wskazanie procedur,
6) Wskazanie właściwego postępowania podczas zagrożenia epidemiologicznego,
przekazanie procedur działania placówki uczniom i rodzicom,
7) Przekazywanie informacji pracownikom szkoły na temat zasad postępowania w związku
z zagrożeniem epidemiologicznym oraz poszukiwanie informacji przez pracowników
szkoły w celu posiadania rzetelnej wiedzy (rozporządzenia MEN, procedury wewnętrzne).
Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki
uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.
Działalność profilaktyczna obejmuje:
1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym
stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań
ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających,
substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną,
środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko
zachowań ryzykownych,
3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania
środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych
substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie
zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.
Działania te obejmują w szczególności:
1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów
programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb
indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych,
rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym
Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
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2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako
alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,
w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji
życiowej,
3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających,
substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych
przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej
interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków
zachowań ryzykownych,
5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu
przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków
zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.
W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są
ukierunkowane na:
 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole,
klasie),
 wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.
Zadania profilaktyczne programu to:











zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
promowanie zdrowego stylu życia,
kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków
psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),
eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów
komórkowych i telewizji,
wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych
doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną
tożsamość,
uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.
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VII. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

1. Dyrektor szkoły:
 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom
pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań
w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych,
organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji
uczniów,
 stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem
statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem oraz Samorządem
Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad
oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 nadzoruje realizację programu wychowawczo-profilaktycznego.
2. Rada pedagogiczna:
 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie
działań profilaktycznych,
 opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go
w porozumieniu z Radą rodziców,
 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli
w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 uczestniczy w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego,
 uczestniczy w ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego.
3. Nauczyciele:
 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych,
 uczestniczą w realizacji zadań Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w ramach
prowadzonych zajęć edukacyjnych,
 reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają
zagrożenie dla ucznia,
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 reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach
zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji postępach w nauce
na swoich zajęciach,
 wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

4. Wychowawcy klas:
 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Programie
Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy
na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego
i potrzeby uczniów,
 przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski
do dalszej pracy,
 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym
i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 są członkami zespołu wychowawczego i wykonują zadania zlecone przez
przewodniczącego zespołu,
 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole
procedurami,
 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów,
pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi,
 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym
zachowaniom podopiecznych,
 współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz
dzieci i młodzieży,
 podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych
5. Zespół wychowawczy:
 opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży
demoralizacją i przestępczością, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania
nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
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ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli,
w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej
i profilaktycznej szkoły.

6. Pedagog szkolny:
 diagnozuje środowisko wychowawcze,
 zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej
lub stałej opieki,
 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych,
udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły
i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną,
7. Rodzice:
 współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program
wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
8. Samorząd uczniowski:
 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności
oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami
i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 współpracuje z Zespołem Wychowawczym i Radą Pedagogiczną,
 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
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VIII. CEREMONIAŁ I TRADYCJE SZKOLNE

Ceremoniał, święta i uroczystości, będąc niejako „pamięcią kultury”, stanowią
odwołanie do wielowiekowej tradycji człowieka, są ważne dla poczucia tożsamości, przez co
stwarzają nieograniczone możliwości wychowawcze.
Założenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego uwzględniają ich doniosłą rolę
„wykorzystując” do kształtowania postaw (m.in. tolerancji), umiejętności (np. pracy
w zespole), integracji środowiska (także lokalnego), rozbudzania zainteresowań (m.in.
kulturą, tradycją), odkrywania nowych możliwości, itp.
Ceremoniał jest ważnym elementem szkolnego Programu. Nawiązuje do tradycji szkoły,
a także wzbogaca treści służące kształtowaniu emocjonalnego stosunku uczniów do symboli
narodowych oraz Ojczyzny.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lelowie poprzez swoją tradycję i ceremoniał, uczy
poszanowania symboli i dziedzictwa kulturowego takich jak:
1.
2.
4.
5.

Godło państwowe
Flaga państwowa
Hymn państwowy
Hymn szkolny
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Zał. 1
ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Priorytety Programu w roku szkolnym 2020/2021 wynikają z koncepcji pracy
i funkcjonowania szkoły i Priorytetów MEN, określających podstawowe kierunki realizacji
polityki oświatowej państwa.
W roku szkolnym 2020/2021 należą do nich:
1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych.
2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod
kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
3. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw
i respektowanie norm społecznych.
W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są
ukierunkowane na:
* wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
* przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym,
* wprowadzenie w życie kulturalne szkoły wspólnoty lokalnej,
* wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznej postawy uczniów,
* wspólnota Europejska a tożsamość narodowa,
* dążenie do uzyskania wysokiego poziomu kultury osobistej,
* rozwijanie zachowań asertywnych i empatycznych,
* integracja działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły i rodziców,
* kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty
narodowej oraz postawy patriotycznej, miłości do ojczyzny, kultywowania tradycji,
* rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska,
* zapobieganie niepowodzeniom dydaktycznym - wspieranie uczniów mających
trudności w nauce i w przystosowaniu się w grupie,
* pedagogizacja rodziców i nauczycieli,
* udzielania wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom.
Zadania profilaktyczne programu to:








integracja działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły i rodziców,
kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu,
opieka zdrowotna i pomoc socjalna,
zapewnienie uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
Uzależnienia – rozpoznanie ich i zapobieganie,
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ucznia w szkole,
kształtowanie umiejętności samodzielnego, codziennego dbania o własne
bezpieczeństwo,
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doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i właściwego zachowania się
w sytuacjach niebezpiecznych,
eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów
komórkowych i telewizji,
uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem,
uczenie bezpiecznego i efektywnego wykorzystania z technologii cyfrowych,
wykorzystanie w pracy narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na
odległość.
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Zał. 2.
EWALUACJA PROGRAMU
Program Wychowawczo-Profilaktyczny nie jest dokumentem zamkniętym, może ulegać
zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością wychowawczą szkoły. Analiza jego
skuteczności będzie polegać na bieżącym monitorowaniu oraz dokonywanej ewaluacji.
Ze względu na różnorodność form i metod stosowanych przy realizacji programu, zakłada się
także różnorodne formy monitorowania pracy:
1. rozmowy z rodzicami i uczniami
2. obserwacja i analiza zachowań
3. zapisy w dziennikach lekcyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych
4. zestawienia wyników w nauce i frekwencji
5. dokumentacja pedagoga, psychologa, logopedy, biblioteki szkolnej
6. sprawozdania poszczególnych struktur szkoły
7. sprawozdania z nadzoru pedagogicznego
8. wyniki konkursów
9. kroniki klasowe i szkoły
10. tablice informacyjne
11. opinie osób i instytucji współpracujących ze szkołą.
12. ankiety dla uczniów, rodziców, nauczycieli
13. strona szkoły
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Zał. 3.
INFORMACJE UZYSKANE Z ANKIET EWALUACYJNYCH

Poniższe ankiety zostały przeprowadzone na początku września 2020 wśród uczniów,
rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.
1) Ankieta dla uczniów klas VI – VIII ( czynniki chroniące i czynniki ryzyka) –
wyniki.
Ankieta dla uczniów klas VI-VIII dotycząca bezpieczeństwa w szkole - czynników
chroniących i czynników ryzyka w życiu dzieci została przeprowadzona na grupie
18 uczniów, miała ona charakter pytań zamkniętych i otwartych, pytań wielokrotnego
wyboru, dzięki czemu uzyskaliśmy szersze odpowiedzi, lepiej diagnozujące problem. Ankieta
była anonimowa.
Na pytanie pierwsze „Czy w domu czujesz się bezpiecznie? (chodzi o relacje z rodzicami,
rodzeństwem i osobami, które mieszkają w Twoim domu)” wszyscy uczniowie odpowiedzieli
twierdząco. Drugie pytanie miało charakter otwarty i nawiązywało do pytania pierwszego:
„Jeśli nie czujesz się bezpiecznie to z jakiego powodu”. Ponieważ na pierwsze pytanie
wszyscy uczniowie udzielili odpowiedzi „tak”, nikt nie udzielił odpowiedzi na pytanie 2.
Pytanie 3: „Na jakie tematy rozmawiasz z rodzicami? ( tutaj może być więcej niż jedna
odpowiedź)” dało następujące wyniki:
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Na jakie tematy rozmawiasz z rodzicami?
a) tematy osobiste 61%

b) tematy związane z nauką
89%

c) tematy związane z
rówieśnikami 67%

d) tematy dotyczące wartości w
życiu człowieka 22%

e) tematy związane z
zagrożeniami (alkohol,
papierosy, dopalacze, narkotyki)
28%
f) tematy związane z tym jak i
gdzie spędzasz czas wolny 28%

Pytanie 4 dotyczyło szczerości w rozmowach z rodzicami. Żaden z uczniów nie udzielił
odpowiedzi, że nie jest szczery w rozmowach z rodzicami, natomiast odpowiedzi „tak” i „nie
zawsze” udzieliło po 50% ankietowanych.
W kolejnym pytaniu 5 „Czy zawsze możesz liczyć na pomoc rodziców” 100% ankietowanych
odpowiedziało twierdząco, w związku z czym na 6 pytanie: „Jeśli NIE możesz liczyć na
rodziców to z kim najczęściej rozmawiasz o swoich sprawach?” nie odpowiedział żaden z
uczniów.
Pytanie 7: „Jak spędzasz czas wolny?” przedstawia poniższy diagram:
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Jak spędzasz czas wolny?

a) wychodzę z domu 50%
b) oglądam TV 28%

c) korzystam z Internetu 72%
d) czytam książki 28%
e) uprawiam sport 17%

Na kolejne pytanie „W jakim wieku są Twoi przyjaciele i znajomi?” uzyskaliśmy odpowiedzi,
że 100% dzieci ma znajomych w swoim wieku, ale też znaczna część ankietowanych udzieliła
odpowiedzi, że ma starszych od siebie znajomych (44%), młodszych znajomych mają tylko 2
osoby badane, natomiast 1 odpowiedziała, że nie zna wieku, gdyż poznała znajomych w
Internecie.
Pytanie 9: „Które z poniższych problemów dotyczą Ciebie?” wymienia trudności uczniów w
ich codziennym życiu, tu również można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

Które z poniższych problemów dotyczą
Ciebie?
a) trudności w nauce 39%
b) trudności w porozumiewaniu
się z rodzicami 33%
c) trudności w dogadaniu się z
kolegami 0%
d) brak zrozumienia u
nauczycieli 17%
e) czuję się osamotniony 6%
f) brak trudności 28%
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Pytanie 10 sprawdzało, jakie wartości są najważniejsze dla uczniów. Było to pytanie otwarte:
Co dla Ciebie jest najważniejsze? Zacznij od tego co jest dla Ciebie naprawdę ważne do tych
mniej ważnych wartości. Wymień 3 – 5 wartości. Uczniowie odpowiadali następująco:

Co jest dla Ciebie najważniejsze? Wymień 3-5
wartości.
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Rodzina 78% Przyjaźń 78% Zdrowie 39% Miłość 28% Szczęście 11%

Zwierzęta
Nauka 11%
domowe 11%

Wartości wymieniane tylko raz przez uczniów to: pieniądze, pomoc drugiego człowieka,
szacunek, zainteresowania, rozwój osobisty, szczerość, otwartość, wrażliwość, entuzjazm.

Pytanie 11 dotyczyło radzenia sobie ze stresem, dzieci udzieliły następujących odpowiedzi,
które zostały przedstawione na wykresie, znajdującym się poniżej:
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Jak sobie radzisz ze stresem,
niepowodzeniami, złością?
a) słucham muzyki 78%
b) rozmawiam z rodzicami 28%
c) wykonuję wysiłek fizyczny
22%
d) gram w gry 6%
e) krzyczę, płaczę 28%
f) palą papierosy, piją alkohol
6%

Pytanie 12: „Czy lubisz chodzić do szkoły” przedstawia następujące wyniki: 50% odpowiada
„Nie” a 39% „Tak”, co oznacza, że 11% nie udzieliło odpowiedzi.
Kolejne pytanie dotyczy obaw związanych ze szkołą: „Czy obawiasz się czegoś w szkole?”
i ma charakter częściowo otwarty, częściowo zamknięty. Uczniowie, którzy odpowiedzieli
twierdząco, byli proszeni o napisanie czego się boją. 77% odpowiedziało, że „tak” – obawia
się czegoś (nauczyciel, konkretny przedmiot, kartkówki, wyśmianie przez rówieśników).
Tylko 22% odpowiedziało „nie”.
Pytanie 14 to: Do kogo zwróciłbyś/abyś się w szkole po pomoc? Na to pytanie 83% uczniów
odpowiedziało, że zgłosiłoby się po pomoc do wychowawcy, a inne osoby wybrałyby
pedagoga lub też innych nauczycieli.
Pytanie 15 dotyczyło relacji w zespole klasowym między uczniami i na to pytanie
zdecydowana większość (83%) twierdzi, że relacje są dobre, a tylko 2 osoby odpowiedziały,
że nie.
W kolejnym pytaniu (16.) „Czy łatwo ulegasz presji rówieśników?” można było wybrać jedną
z 3 odpowiedzi zamkniętych: Tak, zawsze; Tak, czasami; Mam swoje zdanie i nie zmieniam
go pod wpływem innych. Odpowiedzi „Tak, zawsze” i „Tak, czasami” udzieliło po 50%
badanych.
17 pytanie dotyczy substancji psychoaktywnych, a jego treść brzmi: Substancje
psychoaktywne to substancje, które wywierają wpływ na naszą psychikę, zachowanie,
zdrowie. Należą do nich papierosy ( narkotyki), alkohol, narkotyki, dopalacze i inne coraz
nowsze substancje chemiczne. Pytanie: Czy korzystałeś kiedykolwiek z tych substancji?
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Czy korzystałeś kiedykolwiek z tych
substancji?
a) papierosy 11%
b) alkohol %
c) narkotyki 0%
d) dopalacze 0%
e) napoje energetyczne 44%
f) Inne środki psychoaktywne
11%
g) nic z wyżej wymienionych
44%

18. Jeśli korzystałeś z wyżej wymienionych środków, to biorąc pod uwagę ostatnie 3
miesiące, to ile razy miało to miejsce? – to pytanie miało formę otwartą, a uczniowie, którzy
w poprzednim pytaniu zaznaczyli substancje, z których korzystali odpowiadali następująco:
- „Nie pamiętam”
- „Ok. 5 razy” – 3 osoby
- „W przeciągu 3 miesięcy nie miało to miejsca”
- „Kilka razy”
Pytanie 19: Skąd posiadasz wiedzę na temat tych środków? To pytanie zamknięte, gdzie
uczniowie mogą dać więcej niż 1 odpowiedź: a) Ze szkoły b) Z Internetu c) Od rodziców
d) Od rówieśników, kolegów, e) inne….
W odpowiedzi inne 2 uczniów odpowiedziało – brak wiedzy nt. tych środków, jedna osoba
odpowiedziała z życia.
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Skąd posiadasz wiedzę na temat tych
środków?

a) Ze szkoły
b) Z Internetu
c) Od rodziców
d) Od rówieśników, kolegów
e) Inne

Pytanie 20 jest pytaniem częściowo zamkniętym, częściowo otwartym. Brzmi: Czy znasz
kogoś kto używa tych substancji? Odpowiedzi „tak” udzieliło 33% osób a odpowiedzi „nie”
50%, oznacza to, że nie wszyscy badani udzielili odpowiedzi. Osoby udzielające odpowiedzi
„tak” były następnie proszone o wskazanie, kto to jest i z jakiej substancji korzysta.
Odpowiedzi były następujące:
- „znajomi palący papierosy”
- „znajomi pijący alkohol i palący papierosy, ale nie robią tego w moim towarzystwie”
- „nie powiem”
- „rówieśnicy z napojów energetycznych”
- „dzieci w szkole korzystają z tych substancji”
- „znajomi”
Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy na terenie szkoły lub w jej pobliżu można kupić (dostać)
te substancje. Miało ono na celu zbadać, czy dzieci orientują się, gdzie są sprzedawane
substancje psychoaktywne, jednak miało ono charakter dość ogólny. 27% osób odpowiedziało
„tak”, a 50% nie. Na pytanie „jeśli tak, gdzie?” odpowiadano: „w sklepie” (2 osoby), „nie
powiem” (1 osoba), „nie mam żadnych informacji”.
Być może ankietowani mieli na myśli sklep w pobliżu szkoły, w którym można kupić
alkohol, papierosy czy napoje energetyczne, ale nie zostało to doprecyzowane.
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22 pytanie o charakterze otwartym jest ostatnim pytaniem ankiety, a brzmi ono: Jeśli
chciałbyś zdobyć te środki to w jaki sposób próbowałbyś to zrobić? Uczniowie napisali:
- „nie myślałbym o tym”
- „nie próbowałam tego zrobić”
- „nie robiłam tego”
- „kupując w sklepie” (2 osoby)
- „gdybym chciała spróbować czegoś nielegalnego udałabym się do kogoś starszego,
znajomego”
- „moja osoba nie chciałaby zdobyć tych środków”
Podsumowując zebrane informacje, mogę stwierdzić, iż w badanej próbie problem uzależnień
nie jest znaczący. Zaledwie kilka osób przyznało się do używania napojów energetycznych
sporadycznie, z papierosami kontakt miały zaledwie 2 osoby, 2 osoby korzystały z innych
substancji. Dzieci na ogół wskazują na dobre relacje z rodziną, czują się wśród nich
bezpiecznie i swobodnie, mogą poruszyć wiele tematów, mogą też liczyć pomoc rodziców.
Rodzinę często przedstawiają jako najważniejszą wartość.
Na ogół kreatywnie spędzają wolny czas i w większości potrafią radzić sobie ze stresem w
konstruktywny sposób.
50 % dzieci nie lubi chodzić do szkoły ogólnie, a 39% lubi, natomiast część nie
wypowiedziała, co można interpretować, że badana grupa to dzieci starsze, które mają dużo
zajęć, trudniejsze przedmioty niż dzieci młodsze, mają też presję dostania się do dobrych
szkół ponadpodstawowych. Większość jednak uważa relacje w zespole klasowym jako dobre,
a w razie problemów duża część badanych zwróciłaby się do wychowawcy lub pedagoga
szkolnego. Duża część dzieci napisała, że obawia się w szkole: nauczyciela,
niezapowiedzianych kartkówek, a jedna osoba wyśmiania przez rówieśników.
Badani twierdzą, że ich przyjaciele to głównie rówieśnicy, ale czasem dzieci starsze od nich.
Spora część badanych przedstawiła przyjaźń jako wartość.
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2) Ankieta dla uczniów II-V (dotycząca bezpieczeństwa w szkole i poza nią)
Poniżej przedstawione są wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów na pierwszym
i drugim etapie edukacyjnym (klasy II-V). W ankiecie wzięło udział 26 uczniów. Ankieta
była anonimowa.
Pytania zamknięte, na które uczniowie udzielili odpowiedzi „tak” i „nie”
100%
90%

80%
70%
60%
Tak

50%
40%

NIE

30%
20%
10%
0%
pytanie 1

pytanie 5

pytanie 7

pytanie 12

1) Czy jesteś zadowolony, że jesteś uczniem tej szkoły?
5) Czy w szkole czujesz się bezpiecznie?
7) Czy są osoby w klasie, które ci dokuczają? (nie – pozytwyny wynik, oznacza brak
osób, które dokuczają)
12) Czy zawsze możesz liczyć na pomoc rodziców?

Jak wynika z wykresu większość osób jest zadowolona z bycia uczniem tej szkoły, co
oznacza, że dobrze się w niej czują. Mały procent osób uważa, że inni im dokuczają,
większość czuje się w szkole bezpiecznie. Zdecydowana większość osób może liczyć na
pomoc rodziców, a zaledwie jedna osoba zakreśliła odpowiedź „nie”, jednak nie opisała
dlaczego, co stanowiło treść pytania następnego.
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Pytania zamknięte, na które uczniowie udzielili odpowiedzi „dobrze” i „źle”.

100%
90%
80%
70%
60%

Dobrze

50%

Źle

40%
30%
20%
10%
0%
Pytanie 2

2)
3)
4)
6)

Pytanie 3

Pytanie 4

Pytanie 6

Jak oceniasz relacje w klasie pomiędzy uczniami?
Jak oceniasz relacje w szkole pomiędzy uczniami?
Jak oceniasz kontakty pomiędzy uczniami a wychowawcą?
Jak czujesz się w swojej klasie?

Uczniowie oceniają pozytywnie relacje panujące zarówno w klasie jak i w większej
społeczności – w szkole, cenią sobie kontakty z wychowawcą oraz czują się dobrze w swoich
klasach.
Pytanie 8 – wielokrotnego wyboru dotyczy spędzania wolnego czasu przez dzieci.
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Jak najczęściej spędzasz czas wolny?

a) uprawiam sport
b) spędzam czas z rodziną
c) oglądam telewizję
d) siedzę przed komputerem
e) spotykam się z rówieśnikami
f) słucham muzyki

Pytanie 9 dotyczy poczucia bezpieczeństwa dziecka w domu w relacjach z rodzicami,
rodzeństwem i innymi osobami, które mieszkają z dzieckiem.

Czy w domu czujesz się bezpiecznie?

a) tak
b) raczej tak
c) nie
d) raczej nie

Pytanie 11. dotyczy szczerości w rozmowach z rodzicami.
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Czy jesteś sczery w rozmowach z rodzicami?

a) tak

b) nie
c) nie zawsze

Jak widać wyraźna większość dzieci jest szczera w relacji z rodzicami.
Pytanie 12. Czy zawsze możesz liczyć na pomoc rodziców? Jest to pytanie zamknięte,
a odpowiedzi to „tak” lub „nie”, 92% badanych, odpowiedziało, że tak.
Pytanie 13. dotyczy osób, do których dzieci mogą zwrócić się po pomoc w szkole.

Do kogo zwróciłbyś/abyś się w szkole po
pomoc?

a) do Dyrektora 31%
b) do wychowawcy 78%
c) do innych nauczycieli 14%
d) do pedagoga 8%

e) do pielęgniarki 0%
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3) Ankieta dla rodziców
W badaniu wzięło udział 21 osób.
Pytania zamknięte, na które rodzice udzielili odpowiedzi ,,Tak” i ,,Nie”

1) Czy Pani/Pana zdanie dziecko czuje się bezpiecznie w szkole?
2) Czy Pani/ Pana zdanie w szkole panuje przyjazna atmosfera sprzyjająca uczeniu się
i wychowaniu Państwa dzieci?
4) Czy darzy Pani/ Pan swoje dziecko zaufaniem?
Jak widać z wykresu rodzie uważają, iż ich dzieci czują się bezpiecznie w szkole. Jak również
sądzą, iż zespół szkolno- przedszkolny w Lelowie jest placówką w której panuje przyjazna
atmosfera, sprzyjająca nauce i wychowaniu ich dzieci. Rodzice ufają swoim dzieciom.

5) Czy posiada Pani/Pan wiedze na temat działania substancji psychoaktywnych (alkohol,
nikotyna, napoje energetyczne, dopalacze, narkotyki) na organizm młodego człowieka?
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6) Czy potrafiłaby(by) Pani/Pan zauważyć, że dziecko jest pod wpływem takich substancji?
7) Czy posiada Pani/Pan wiedzę na temat niebezpieczeństw w Internecie?
8) Czy według Pani/Pana uczniowie mogą liczyć na nauczycieli w każdej sytuacji?
Rodzice są świadomi zagrożeń z jakimi mogą się spotkać ich dzieci. Posiadają wiedze
na temat działania substancji psychoaktywnych oraz potrafiliby rozpoznać, kiedy ich dziecko
byłoby pod wpływem którejś z substancji. Opiekunowie dzieci są również świadomi
niebezpieczeństw, które mogą się pojawić podczas korzystania z Internetu przez dzieci.
Zdecydowana większość mówi, iż ma zaufanie do nauczycieli w kwestii pomocy dzieciom
w każdej sytuacji.
Pytania otwarte i udzielone przez rodziców uczniów odpowiedzi

3) Czy dzieci rozmawiają z Panią/Panem na poniższe tematy?
Rodzice poruszają ze swoimi dziećmi wielorakie tematy. Jednak najczęściej są to tematy
związane z nauką, zaraz potem są to tematy osobiste oraz tematy z rówieśnikami. Natomiast
najrzadziej są poruszane tematy związane z zagrożeniami wynikającymi z używani substancji
psychoaktywnych oraz tego z kim i gdzie dziecko przebywa.
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9) Jakie umiejętności Pani/ Pana zdaniem są najważniejsze dla waszego dziecka w jego
dalszej nauce i pracy?
Opiekunowie dzieci jako absolwenci posiadali przede wszystkim takie umiejętności jak
przejmowanie odpowiedzialności za swoje, ale i tez rozwijanie własnych pasji
i zainteresowań. Większość rodziców uważa, iż kluczową umiejętnością jest współpraca w
zespole. Za umiejętnością twórczego rozwiązywania problemów oraz przejmowania
odpowiedzialności za własną naukę wypowiedziało się 43% rodziców. 33% rodziców uważa,
iż ważnymi umiejętnościami są funkcjonowanie z ogólnie przyjętymi zasadami, normami
oraz sprawne posługiwanie się językiem obcym. Najmniejsza liczba rodziców wypowiedziała
się za takimi umiejętnościami jak rozwiązywanie konfliktów za pomocą mediacji oraz
poprawne posługiwanie się językiem polskim.
10) Pani/Pana uwagi i propozycje związane z realizacja programu wychowawczoprofilaktycznego.
Żaden z rodziców nie odpowiedział na pytanie związane z programem wychowawczoprofilaktycznym.
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4) Ankieta dla nauczycieli
W badaniu wzięło udział 25 nauczycieli.
Pytania zamknięte, na które nauczyciele udzielili odpowiedzi ,,Tak’’ i ,,Nie”

1) Czy Pana(i) zdaniem uczniowie czują się bezpiecznie w szkole?
2) Czy posiada Pan(i) dobre stosunki z rodzicami uczniów?
3)Czy Pan(i) uważa, że uczniowie chętnie realizują obowiązek szkolny i uczęszczają
na zajęcia również te pozalekcyjne?
4) Czy uważasz, że Pan(i) wiedza na temat zażywania substancji psychoaktywnych przez
dzieci jest wystarczająca?
5) Czy posiada Pan(i) wiedze na temat działania substancji psychoaktywnych (alkohol,
nikotyna, napoje energetyczne, dopalacze, narkotyki) na organizm młodego człowieka?
7) Czy wie Pan(i) jak rozpoznać osobę będącą pod wpływem substancji psychoaktywnych?
Wśród grona pedagogicznego panuje opinia, iż dzieci czują się bezpiecznie w szkole.
Nauczyciele mówią, również o tym, że posiadają dobre stosunki z rodzicami uczniów.
Zdecydowana większość, uważa, iż ich uczniowie chętnie realizują obowiązek szkolny oraz
chętnie uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne. Wszyscy nauczyciele powiedzieli, że posiadają
wiedzę na temat substancji psychoaktywnych, natomiast większość nauczycieli uważa, iż ich
wiedza nie jest wystarczająca. Jak również zdecydowana większość nauczycieli twierdzi, iż
potrafiłaby rozpoznać osobę będącą pod wpływem.
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8) Czy Pana(i) zdaniem uczniowie posiadają wystarczającą wiedze na temat substancji
psychoaktywnych?
9)Czy zna Pan(i) skutki zażywania substancji psychoaktywnych?
10)Czy prowadzi Pan(i) zajęcia lub wprowadza treści z zakresu profilaktyki uzależnień?
11) Czy uważa Pan(i), że rodzice uczniów mają wystarczającą wiedzę na temat środków
psychoaktywnych?
12) Czy jest Pan(i), świadoma niebezpieczeństw wynikających z korzystania z Internetu przez
dzieci i młodzież?
13) Czy uważa Pan(i), że szkoła powinna zintensyfikować działania dotyczące profilaktyki
uzależnień od narkotyków, substancji psychoaktywnych, psychotropowych, zastępczych?
Zdecydowana większość nauczycieli uważa, iż dzieci nie mają wystarczającej wiedzy
na temat substancji psychoaktywnych. Wszyscy przebadani nauczyciele powiedzieli, iż znają
skutki zażywania takich substancji. Niestety tylko nieliczna większość powiedział,
iż prowadzi czy tez wprowadza treści z zakresu profilaktyki uzależnień. Większość badanych
uważa, że rodzice uczniów nie posiada wystarczającej wiedzy na temat substancji
psychoaktywnych. Nauczyciele w placówce są świadomi niebezpieczeństw związanych
z korzystaniem z Internetu przez nieletnich. Większość przebadanych nauczycieli jest za tym
by zintensyfikować działania dotyczące profilaktyki uzależnień.
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Pytania otwarte:

6) Skąd Pan(i) czerpała informacje na temat zagrożeń wśród dzieci i młodzieży?
Nauczyciele swoją wiedzę na temat zagrożeń panujących wśród dzieci czerpią informacje
przed wszystkim z Internetu oraz szkoleń/warsztatów. Lecz padły również takie odpowiedzi
jak od kolegów/ koleżanek czy też rodziców dzieci.
14) Pana(i) uwagi i propozycje związane z realizacja programu wychowawczoprofilaktycznego.
Nauczyciele zaproponowali kilka propozycji, a brzmią one następująco: warsztaty, spotkania
z ludźmi, którzy np., wyszli z nałogu, szkolenia i prelekcje dla rodziców nt. uzależnień.
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5) Ankieta dla pracowników szkoły
W badaniu wzięło udział 10 osób
Pytania zamknięte, na które pracownicy udzielili odpowiedzi ,,Tak” i ,,Nie”

1) Czy Pana(i) zdaniem uczniowie czują się bezpiecznie w szkole?
2) Czy posiada Pan(i) dobre stosunki z rodzicami uczniów?
3) Czy posiada Pan(i) wiedzę na temat działania substancji psychoaktywnych (alkohol,
nikotyna, dopalacze, napoje energetyczne, narkotyki) na organizm młodego człowieka?
Zdaniem pracowników dzieci czuję się bezpiecznie w szkole, a z rodzicami uczniów mają
dobre stosunki. Wszyscy przebadani posiadają wiedze na temat substancji psychoaktywnych.

5) Czy wie Pan(i) jak rozpoznać osobę będącą pod wpływem substancji psychoaktywnych?
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6) Czy zna Pan(i) skutki zażywania substancji psychoaktywnych?
7) Czy jest Pan(i) świadoma niebezpieczeństw wynikających z korzystania z Internetu przez
dzieci i młodzież?
8) Czy uważa Pan(i), że szkoła powinna zintensyfikować działania dotyczące profilaktyki
uzależnień od narkotyków, substancji psychoaktywnych, psychotropowych, zastępczych?
Przebadani pracownicy wiedzą, jak rozpoznać osobę będącą pod wpływem substancji
psychoaktywnych oraz znają skutki zażywania takich substancji. Pracownicy są w pełni
świadomi niebezpieczeństw wynikających z korzystania z Internetu prze dzieci i młodzież.
Przebadani twierdzą, iż szkoła powinna zintesyfikować działania dotyczące profilaktyki
uzależnień.

4) Skąd Pan(i) czerpał(a) informacje na temat zagrożeń wśród dzieci i młodzieży?

Pracownicy swoją wiedze na temat zagrożeń wśród dzieci i młodzieży zaczerpnęli z Internetu
oraz ze szkoleń i warsztatów. Mała grupa powiedziała, iż wiedze na temat zagrożeń posiada
od swych kolegów i koleżanek.
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Zał. 4.
TREŚĆ ANKIET
Ankieta dla uczniów klas VI – VIII ( czynniki chroniące i czynniki ryzyka)
1. Czy w domu czujesz się bezpiecznie? (chodzi tutaj o relacje z rodzicami, rodzeństwem
i osobami, które mieszkają w Twoim domu)
a. Tak
b. Raczej tak
c. Nie
d. Raczej nie
2. Jeśli NIE czujesz się bezpiecznie to z jakiego powodu?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Na jakie tematy rozmawiasz z rodzicami? ( tutaj może być więcej niż jedna
odpowiedź)
a. Tematy osobiste (przeżycia, emocje, pytania dotyczące Twojego rozwoju)
b. Tematy związane z nauką
c. Tematy związane z rówieśnikami
d. Tematy dotyczące wartości w życiu człowieka
e. Tematy związane z zagrożeniami wynikającymi z używania papierosów, alkoholu,
dopalaczy, narkotyków
f. Tematy związane z tym jak i gdzie spędzasz czas wolny
4. Czy jesteś szczery w rozmowach z rodzicami?
a. Tak
b. Nie
c. Nie zawsze
5. Czy zawsze możesz liczyć na pomoc rodziców?
a. Tak
b. Nie
6. Jeśli NIE możesz liczyć na rodziców to z kim najczęściej rozmawiasz o swoich
sprawach?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7. Jak spędzasz czas wolny? ( po szkole, odrobieniu pracy domowej i innych
obowiązków)
a. Wychodzę z domu ( dokąd?)
b. Oglądam TV
c. Korzystam z Internetu
d. Czytam książki
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e. Uprawiam sport
8. W jakim wieku są Twoi przyjaciele i znajomi ( osoby Ci bliskie, z którymi spędzasz
czas)
a. W Twoim wieku
b. Starsi od Ciebie
c. Młodsi od Ciebie
d. Poznałem/am ich w Internecie i nie znam ich wieku

9. Które z poniższych problemów dotyczą Ciebie?
a. Trudności w nauce
b. Trudności w porozumiewaniu się z rodzicami
c. Trudności w dogadaniu się z kolegami
d. Brak zrozumienia u nauczycieli
e. Czuję się osamotniony
10. Co dla Ciebie jest najważniejsze?
Zacznij od tego co jest dla Ciebie naprawdę ważne do tych mniej ważnych wartości.
Wymień 3 – 5 wartości.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
11. Jak sobie radzisz ze stresem, niepowodzeniami, złością?
a. Słucham muzyki
b. Rozmawiam z rodzicami
c. Wykonuję wysiłek fizyczny
d. Gram w gry
e. Krzyczę, płaczę
f. Palę papierosy, piję alkohol.
12. Czy lubisz chodzić do szkoły?
a. Tak
b. Nie
13. Czy obawiasz się czegoś w szkole?
a. Tak
(czego?)……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
b. Nie
14. Z jakimi emocjami wiązał się dla ciebie powrót do szkoły?
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

15. Do kogo zwróciłbyś/abyś się w szkole po pomoc?
a. Do Dyrektora
b. Do wychowawcy
c. Do innych nauczycieli niż wychowawca
d. Do pedagoga
e. Do pielęgniarki
16. Czy Twoim zdaniem, w zespole klasowym panują dobre relacje pomiędzy uczniami?
a. Tak
b. Nie
17. Czy łatwo ulegasz presji rówieśników?
a. Tak, zawsze.
b. Tak, ale czasami
c. Mam swoje zdanie i nie zmieniam go pod wpływem innych
18. Substancje psychoaktywne to substancje, które wywierają wpływ na naszą psychikę,
zachowanie, zdrowie. Należą do nich papierosy ( narkotyki), alkohol, narkotyki,
dopalacze i inne coraz nowsze substancje chemiczne.
Pytanie: Czy korzystałeś kiedykolwiek z tych substancji?
a. Papierosy (nikotyna)
b. Alkohol
c. Narkotyki
d. Dopalacze
e. Napoje energetyczne
f. Inne środki psychoaktywne
19. Jeśli korzystałeś z wyżej wymienionych środków, to biorąc pod uwagę ostatnie 3
miesiące, to ile razy miało to
miejsce?............................................................................................................
20. Skąd posiadasz wiedzę na temat tych środków?
a. Ze szkoły
b. Z Internetu
c. Od rodziców
d. Od rówieśników, kolegów
21. Czy znasz kogoś kto używa tych substancji?
a. Tak ( kto i z jakiej substancji korzysta?)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………
……………
b. Nie
22. Czy na terenie szkoły lub jej pobliżu można kupić ( dostać) te substancje?
a. Tak (gdzie?)
b. Nie
23. Jeśli chciałbyś zdobyć te środki, to w jakim sposób próbowałbyś to zrobić?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Ankieta dla uczniów klas II-V
Proszę o wypełnienie ankiety, która pozwoli określić czynniki, które mogą mieć wpływ
na poczucie Twojego bezpieczeństwa w środowisku szkolnym, dobrego samopoczucia w
szkole i relacji pomiędzy kolegami. Ankieta jest anonimowa – zależy nam na szczerych
odpowiedziach.

1. Czy jesteś zadowolony, że jesteś uczniem tej szkoły?
a) tak
b) nie
2. Jak ocenisz relacje w klasie pomiędzy uczniami?
a) dobrze
b) źle
3. Jak ocenisz relacje w szkole pomiędzy uczniami?
a) dobrze
b) źle
4. Jak ocenisz kontakty pomiędzy uczniami a wychowawcą?
a) dobrze
b) źle
5. Czy w szkole czujesz się bezpiecznie?
a) tak
b) nie
6. Jak czujesz się w swojej klasie?
a) dobrze
b) źle
7. Czy są osoby w klasie, które Ci dokuczają?
a) tak
b) nie
8. Jak najczęściej spędzasz czas wolny?
a) uprawiam sport
b) spędzam czas z najbliższą rodziną
c) oglądam telewizję
d) siedzę przed komputerem
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e) spotykam się z kolegami/koleżankami
f) słucham muzyki
9. Czy w domu czujesz się bezpiecznie? (chodzi tutaj o
relacje z rodzicami, rodzeństwem i osobami, które
mieszkają w Twoim domu)
e. Tak
f. Raczej tak
g. Nie
h. Raczej nie
10. Jeśli NIE czujesz się bezpiecznie to z jakiego
powodu?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………….
11. Czy jesteś szczery w rozmowach z rodzicami?
d. Tak
e. Nie
f. Nie zawsze
12. Czy zawsze możesz liczyć na pomoc rodziców?
c. Tak
d. Nie
13. Jeśli NIE możesz liczyć na rodziców to z kim najczęściej rozmawiasz o swoich
sprawach?
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
14. Do kogo zwróciłbyś/abyś się w szkole po pomoc?
f. Do Dyrektora
g. Do wychowawcy
h. Do innych nauczycieli niż wychowawca
i. Do pedagoga
j. Do pielęgniarki
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Ankieta dla rodziców
Drogi rodzicu, przeprowadzamy ankietę, której wyniki pozwolą na opracowanie programu
wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety, która
pomoże nam w diagnozowaniu czynników chroniących i czynników ryzyka, które mają
wpływ na zachowanie uczniów>
1) Czy Pani/Pana zdaniem dziecko czuje się bezpiecznie w szkole?
a) Tak
b) Nie
2) Czy Pani/Pana zdaniem w szkole panuje przyjazna atmosfera sprzyjająca uczeniu się i
wychowaniu Państwa dzieci?
a) Tak
b) Nie
3) Czy dzieci rozmawiają z Panią/Panem na poniższe tematy:
a) Tematy osobiste (przeżycia, emocje, pytania dotyczące rozwoju)\
b) Tematy związane z nauką
c) Tematy związane z rówieśnikami
d) Tematy związane z zagrożeniami wynikającymi z używania papierosów, alkoholu,
narkotyków, dopalaczy, Internetu)
e) Tematy związane z tym, gdzie i z kim dziecko spędza czas
4) Czy darzy Pani/Pan swoje dziecko zaufaniem?
a) Tak
b) Nie
5) Czy posiada Pani/Pan wiedzę na temat działania substancji psychoaktywnych
(alkohol, nikotyna, napoje energetyczne, dopalacze, narkotyki) na organizm
człowieka.
a) Tak
b) Nie
6) Czy potrafiłaby/potrafiłby Pani/Pan zauważyć, że dziecko jest pod wpływem takich
substancji?
a) Tak
b) Nie
7) Czy posiada Pani/Pan wiedzę na temat niebezpieczeństw w Internecie?
a) Tak
b) Nie
8) Czy według Pani/Pana uczniowie mogą liczyć na nauczycieli w każdej sytuacji?
a) Tak
b) Nie
9) Jakie umiejętności Pani/Pana zdaniem są najważniejsze dla Waszego dziecka w jego
dalszej nauce i pracy? (może Pan(i) zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
a) Przejmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie
b) Umiejętność twórczego rozwiązywania problemów
c) Współpraca w zespole
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d) Funkcjonowanie z ogólnie przyjętymi zasadami, normami
e) Przejmowanie odpowiedzialności za własną naukę
f) Poprawne posługiwanie się językiem polskim
g) Sprawne posługiwanie się językiem obcym
h) Rozwiązywanie konfliktów za pomocą mediacji
i) Rozwijanie własnych pasji i zainteresowań
j) Inne (proszę wymienić)……………………………………………………………...
10) Pani/Pana uwagi i propozycje związane z realizacją Programu WychowawczoProfilaktycznego:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
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Ankieta dla nauczycieli
Drogi Nauczycielu, przeprowadzamy ankietę w celu poznania środowiska wychowawczego naszych
uczniów. Prosimy o szczere odpowiedzi – ankieta jest anonimowa. Zebrane informacje pomogą w
planowaniu wspólnych działań profilaktyczno-wychowawczych naszej szkoły.
1) Czy Pani/Pana zdaniem uczniowie czują się bezpiecznie w szkole?
a) Tak
b) Nie
2) Czy posiada Pan/Pani dobre stosunki z rodzicami uczniów?
a) Tak
b) Nie
3) Czy Pan/Pani uważa, że uczniowie chętnie realizują obowiązek szkolny i uczęszczają na
zajęcia, również te pozalekcyjne?
a) Tak
b) Nie
4) Czy uważa Pan/Pani, że Pana(i) wiedza na temat zażywania substancji psychoaktywnych
przez dzieci jest wystarczająca?
a) Tak
b) Nie
5) Czy posiada Pan(i) wiedzę na temat działania substancji psychoaktywnych (alkohol, nikotyna,
napoje, napoje energetyczne, dopalacze, narkotyki) na organizm człowieka?
a) Tak
b) Nie
6) Skąd Pan(i) czerpał(a) informacje na temat zagrożeń wśród dzieci i młodzieży?
a) Od kolegów/koleżanek
b) Z Internetu
c) Ze szkoleń/warsztatów itp.
d) Od rodziców, opiekunów uczniów
e) Inne (jakie?)…………………………………………………………………………………
7) Czy wie Pan(i) jak rozpoznać osobę będącą pod wpływem substancji psychoaktywnych?
a) Tak
b) Nie
8) Czy Pana(i) zdaniem uczniowie posiadają wystarczającą wiedzę na temat substancji
psychoaktywnych?
a) Tak
b) Nie
9) Czy zna Pan(i) skutki zażywania substancji psychoaktywnych?
a) Tak
b) Nie
10) Czy prowadzi Pan(i) zajęcia lub wprowadza treści z zakresu profilaktyki uzależnień?
a) Tak
b) Nie
11) Czy uważa Pan(i), że rodzice uczniów mają wystarczającą wiedzę na temat środków
psychoaktywnych?
a) Tak
b) Nie
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12) Czy jest Pan(i) świadomy(a) niebezpieczeństw wynikających z korzystania z Internetu przez
dzieci i młodzież?
a) Tak
b) Nie
13) Czy uważa Pan(i), że szkoła powinna zintensyfikować działania dotyczące profilaktyki
uzależnień od narkotyków, substancji psychoaktywnych, psychotropowych, zastępczych?
a) Tak
b) Nie
14) Pana(i) uwagi i propozycje związane z realizacją Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
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Ankieta dla pracowników szkoły
Przeprowadzamy ankietę w celu poznania środowiska wychowawczego naszych uczniów. Prosimy o
szczere odpowiedzi – ankieta jest anonimowa. Zebrane informacje pomogą w planowaniu wspólnych
działań profilaktyczno-wychowawczych naszej szkoły.
1) Czy Pana(i) zdaniem uczniowie czują się bezpiecznie w szkole?
a) Tak
b) Nie
2) Czy posiada Pan(i) dobre stosunki z rodzicami uczniów?
a) Tak
b) Nie
3) Czy posiada Pan(i) wiedzę na temat działania substancji psychoaktywnych (alkohol, nikotyna,
napoje energetyczne, dopalacze, narkotyki) na organizm młodego człowieka?\
a) Tak
b) Nie
4) Skąd Pan(i) czerpała informacje na temat zagrożeń wśród dzieci i młodzieży?
a) Od kolegów, koleżanek
b) Z Internetu
c) Ze szkoleń, warsztatów
d) Od rodziców, opiekunów uczniów
e) Inne (jakie?)…………………………………………………………………………………
5) Czy wie Pan(i) jak rozpoznać osobę będącą pod wpływem substancji psychoaktywnych?
a) Tak
b) Nie
6) Czy zna Pan(i) skutki zażywania substancji psychoaktywnych?
a) Tak
b) Nie
7) Czy jest Pan(i) świadomy(a) niebezpieczeństw wynikających z korzystania z Internetu przez
dzieci i młodzież?
a) Tak
b) Nie
8) Czy uważa Pan(i), że szkoła powinna zintensyfikować działania dotyczące profilaktyki
uzależnień od substancji psychoaktywnych, alkoholu, zachowań?
a) Tak
b) Nie
9) Pana(i) uwagi i propozycje związane z realizacją Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
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