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załącznik nr 1  do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego  

 

Diagnoza potrzeb rozwojowych uczniów w tym czynników chroniących oraz czynników 

ryzyka z uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji 

psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych  

w IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu 

wrzesień 2022 r. 

 

Niniejszą diagnozę opracowano na podstawie:  

 Obserwacji oraz rozmów z uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły,   

 Analizy dokumentacji szkolnej (wybranych dokumentów),   

 Badań ankietowych przeprowadzonych wśród społeczności szkolnej, 

 Sprawozdań z realizacji programów prozdrowotnych, 

 Wniosków Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022 i rekomendacji do pracy 

w roku szkolnym 2022/2023, 

 Sprawozdania z realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego za rok 

2021/2022.     

Z obserwacji podczas lekcji, przerw, imprez szkolnych oraz wycieczek wynika,  

że uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. Współpracują ze sobą przy realizacji różnych 

zadań, chętnie się wspierają. Pracownicy szkoły podejmują działania w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniów w szkole. Nauczyciele podejmują próby rozwiązywania konfliktów  

z wykorzystaniem metod mediacji i negocjacji. Wszyscy starają się kształtować postawy 

tolerancji, w tym wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  m.in. poprzez 

włączanie ich w życie społeczne szkoły. Wychowawcy, pedagog i psycholog prowadzą 

systematyczny monitoring frekwencji - regularne rozmowy z uczniami i rodzicami. 

Uczniowie  zachęcani są  do aktywnego udziału w życiu szkoły poprzez:  

- rozwój  samorządności,   

- udział w zajęciach dodatkowych, 

- udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i tematycznych,  

- udział w akcjach i imprezach okolicznościowych, w tym prowadzonych online.   

Wielu uczniów prężnie działa w Szkolnym Klubie Wolontariatu „Tytuski” biorąc udział  

w akcjach charytatywnych oraz współpracując ze środowiskiem lokalnym. 
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Uczniowie,posiadający opinie PP-P, korzystali z różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.  

W przypadku pojawiających się trudności, pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana 

była na bieżąco.  Do aktywnego udziału w życiu szkoły zachęcani są rodzice.  

W szkole systematycznie dokonywana jest diagnoza zagrożeń związanych z 

używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych (czerwiec 2022). Z analizy ankiety dotyczącej używania środków 

psychoaktywnych wynika, że: 

- większość uczniów (97% badanych) deklaruje, że zna skutki palenia papierosów, 

nadużywania alkoholu oraz zażywania narkotyków i dopalaczy,   

-  niektórzy uczniowie próbowali zażywania środków uzależniających: papierosy – 7,3%, 

narkotyki, dopalacze – 4,4%, alkohol –59,3%, 

- 54,3% badanych jest zdania, że organizowanie spotkań ze specjalistami jest dobrym 

sposobem szerzenia wiedzy na temat profilaktyki uzależnień, a 70% badanych uczniów 

uważa, że informacje na ten temat należy nagłaśniać w mediach, 

- prawie 70% badanych wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień czerpie ze szkoły. 

Z ostatniej przeprowadzonej ankiety dotyczącej bezpieczeństwa w szkole (grudzień 

2021 r.) wynika, że 96,6% ankietowanych czuje się w szkole bezpieczne. Nieliczni uczniowie 

zauważają, że w szkole występują miejsca niebezpieczne (łazienki oraz miejsce przy trzepaku 

koło garaży).W klasach panują przeważnie dobre stosunki, należy jednak zauważyć, że duża 

grupa uczniów nie ma na ten temat zdania.Wśród uczniów występuje głównie problem  

z agresją werbalną w postaci przezywania, pozostałe formy agresji występują znacznie 

rzadziej. Żaden wśród ankietowanych uczniów nie doświadczył cyberprzemocy.   

Na początku września 2022 r. przeprowadzono ankietę wśród uczniów klas 

pierwszych  w celu zdiagnozowania ich potrzeb. 

Pierwszoklasiści najbardziej obawiają się: dużej ilości sprawdzianów (79,8%), 

słabszych ocen (63,7%), trudności związanych z adaptacją do nowego środowiska (28,5%), 

ponownego przejścia na naukę zdalną (18,1%). 4,1% ankietowanych nie ma obaw w związku  

z rozpoczynającym się rokiem szkolnym.  

Dodatkowo uczniowie obawiają się:  

- że sobie nie poradzą,  

- odpowiedzi ustnych,  

- dużego stresu,  

- braku tolerancji ze względu na chorobę,  
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- wymagających nauczycieli, 

- braku zrozumienia ze strony nauczycieli,  

- braku czasu na swoje własne zainteresowania, 

- radykalnej zmiany planu lekcji, która utrudni dojazd uczniom dojeżdżającym pociągiem 

- matematyki, 

- problemów z rówieśnikami, szczególnie z chłopakami. 

W celu ułatwienia nauki uczniowie oczekują najczęściej: życzliwego podejścia 

nauczycieli (88,6%), stopniowania wymagań i indywidualizacji pracy (56%), pomocy 

koleżeńskiej (38,9%), organizacji zajęć rozwijających zainteresowania (22,8%), wsparcia 

psychologiczno - pedagogicznego (22,3%). W obszarze profilaktyki uczniowie oczekują: 

organizacji zajęć nt. zdrowego stylu życia (radzenie sobie ze stresem, zapobieganie chorobom 

cywilizacyjnym) (39,4%) oraz organizacji zajęć nt. zachowań ryzykownych (np. uzależnienia, 

cyberprzemoc) (10,4%). Ponad połowa badanych uczniów (59,6%)  nie zgłasza w tym 

obszarze żadnych oczekiwań. W obszarze budowania relacji społecznych uczniowie 

najczęściej oczekują: organizacji wycieczek (91,2%), organizacji wyjść i imprez klasowych 

(80,3%), organizacji dni tematycznych (65,8%), zajęć integracyjnych z wychowawcą, 

psychologiem, pedagogiem (29,5%).  

Dodatkowo uczniowie oczekują:  

- integracji wszystkich klas pierwszych, 

- równego traktowania wszystkich uczniów, 

- wyrozumiałości ze strony nauczycieli,  

- dobrego przygotowania do matury, 

- mniejszej ilości niezapowiedzianych kartkówek, 

- szansy wyjazdu na Erasmusa, 

- szybkiej adaptacji. 

W szkole realizowane są programy prozdrowotne we współpracy z Powiatową Stacją 

Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu:  

- Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka „Znamię? Znam je!” , 

-  Profilaktyka HIV/AIDS. 

Wnioski rady pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły za rok szkolny 2021/2022 

odnoszące się do obszaru wychowania i profilaktyki zostały sformułowane następująco:  

1. Kontynuowanie działań w zakresie wspierania uczniów uzdolnionych i ze 

zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i zachęcanie ich do udziału w olimpiadach i 

konkursach przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych. 
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2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem przez nauczycieli z innymi nauczycielami.  

3. Kontynuowanie oraz rozwijanie działań w zakresie wychowawczo-profilaktycznym.  

Rekomendacje ze sprawozdania realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego do 

realizacji w roku szkolnym 2022/2023: 

1. Uwzględnienie tematyki z programu  wychowawczo – profilaktycznego w planach 

wychowawczych klas. 

2. Przeprowadzenie we wszystkich klasach na początku roku szkolnego lekcji 

wychowawczych dotyczących analizy Statutu  i innych dokumentów szkolnych.  

3. Przeprowadzenie diagnozy sytuacji wychowawczej w klasach pierwszych przez 

wychowawców klas. 

4. Przeprowadzenie diagnozy poczucia bezpieczeństwa w szkole. 

5. Powrót do zajęć dla młodzieży prowadzonych przez zewnętrznych specjalistów  

i instytucje. 

 

Na podstawie powyższej analizy określono czynniki chroniące i czynniki ryzyka:  

Czynnikami chroniącymi szkoły są:  

- zainteresowanie uczniów nauką szkolną (wysokie wyniki w nauce i zachowaniu), 

- systematyczne uczęszczanie do szkoły (wysoka frekwencja), 

- udział w alternatywnych formach spędzania czasu wolnego  (np. zajęcia pozalekcyjne, 

wolontariat – bogata oferta zajęć), 

- wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa uczniów,  

-przyjazna atmosfera w szkole i klasie, 

- wysoki poziom kultury osobistej uczniów, 

- niski poziom agresji wśród uczniów, 

- pozytywny kontakt uczeń – nauczyciel, 

- dobry kontakt wychowawców z uczniami, 

- zadawalająca sytuacja materialna uczniów, 

- dobre warunki do nauki, 

- zainteresowanie rodziców problemami dzieci, 

- łatwy dostęp do pedagoga, pedagoga specjalnego i psychologa szkolnego, 

- prowadzenie na terenie szkoły działań promujących zdrowie, 

- prowadzenie zajęć na temat zagrożeń płynących z zażywania substancji psychoaktywnych  

z dostosowaniem form przekazu do wieku rozwojowego ucznia, 
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- aktywna działalność Samorządu Uczniowskiego, 

- współdziałanie z rodzicami, 

- dobrze funkcjonujące zdalne nauczanie. 

Czynniki ryzyka zdiagnozowane w szkole to:  

- chroniczne napięcie i niepokój, 

- niski poziom radzenia sobie z nieprzyjemnym uczuciami, 

- niska odporność na stres, 

- poczucie przeciążenia. 

- obniżony nastrój oraz trudności emocjonalne. 

 

 

 

 

Opracowały:  

Edyta Moćko 

         Katarzyna Warso 

 

 

 

 

 


