
Załącznik nr 1: MAPA ŚRODOWISKOWA CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH I CZYNNIKÓW RYZYKA W SZKOLE 

 

Diagnozę przeprowadzono w miesiącu wrześniu na podstawie badania ankietowego. 

W badaniu wzięli udział uczniowie klas: 4b, 5b, 6b, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b – w sumie 124 uczniów (52.4% dziewcząt oraz 47.6% chłopców). 

Mapa środowiskowa czynników chroniących i czynników ryzyka w szkole 

Grupy czynników 
Czynniki chroniące Czynniki ryzyka 

Wyniki diagnozy Rekomendacje Wyniki diagnozy Rekomendacje 
Czynniki rodzinne 80.6% badanych 

uczniów deklaruje 
bardzo dobre warunki 
materialne rodziny, zaś 
17.7% określa je jako 
wystarczające. 
 
89.5% badanych 
uczniów jest 
zadowolonych  
z atmosfery panującej  
w domu. 
 
37.1% badanych 
uczniów jest 
zdecydowanie 
zadowolonych 
z kontaktów z rodzicami, 
zaś 56.5% badanych jest 
zadowolonych z tychże 
kontaktów. 
 

Prowadzenie  w szkole 
wsparcia w zakresie 
poradnictwa 
wychowawczego. 

 
Budowanie  
i podtrzymywanie  
w toku rozwoju dziecka 
dobrych relacji dziecko – 
rodzice. 
 
Angażowanie dzieci  
w zachowania 
prospołeczne. 

1.6% badanych uczniów 
określa warunki 
materialne rodziny jako 
złe. 
      
10.5% badanych 
uczniów nie jest 
zadowolonych  
z atmosfery panującej 
w domu. 
 
2.4% badanych uczniów 
ma trudności 
w porozumieniu się 
z rodzicami i ukrywa 
przed nimi wiele spraw, 
zaś 4% deklaruje,  
iż w ogóle nie znajduje 
porozumienia  
z rodzicami i często się 
kłócą. 
 

Diagnozowanie 
środowiska uczniów. 

 
Prowadzenie różnych 
form pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej. 

 
Działania opiekuńcze 
wobec rodzin w trudnej 
sytuacji. 

 
Pomoc w rozwiązywaniu 
trudnych sytuacji 
szkolnych i życiowych. 



Czynniki środowiskowe 95.2% badanych 
uczniów deklaruje, iż nie 
ma żadnej styczności  
z narkotykami i/lub 
dopalaczami. 
 
75.8% badanych 
uczniów deklaruje 
całkowity brak 
styczności z alkoholem. 
 
91.1% badanych 
uczniów twierdzi, iż 
nigdy nie próbowało 
papierosów. 
 
69.4% badanych 
uczniów uważa, że 
cyberprzemoc to bardzo 
złe zjawisko. 

Prowadzenie zajęć 
wzmacniających postawy 
asertywne. 

 
Kształtowanie poczucia 
dumy z nie zażywania 
z używek. 
 
Profilaktyka 
i psychoedukacja na 
terenie szkoły. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4% badanych uczniów 
deklaruje zażywanie 
środków 
psychoaktywnych,  
zaś 1.6% twierdzi, iż ma 
z nimi styczność  
w swoim otoczeniu, ale 
ich nie zażywa. 
 
21.8% badanych 
uczniów deklaruje, iż ma 
w swoim środowisku 
styczność z alkoholem, 
ale go nie spożywa, zaś 
4% deklaruje 
spożywanie alkoholu. 
 
2.4% badanych uczniów 
przyznaję, iż zdarzyło im 
się kilkukrotnie palić 
papierosy, zaś 1.6% 
deklaruje, że robi to 
regularnie. 
 
2.4% badanych uczniów 
uważa, że cyberprzemoc 
to nic złego. 

Dostarczenie rodzicom, 
nauczycielom i innym 
pracownikom szkoły 
aktualnej wiedzy  
o zagrożeniach 
związanych  
z zażywaniem środków 
psychoaktywnych oraz 
cyberprzemocy. 
 
Profilaktyka  
i psychoedukacja na 
terenie szkoły. 
 
Zajęcia w ramach 
Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi  
i Narkomanii. 
 
Zajęcia na temat 
cyberprzemocy we 
współpracy ze Strażą 
Miejską. 

Czynniki związane ze 
szkołą 

77.4% badanych 
uczniów jest 
zadowolonych ze szkoły. 
64.5% badanych 

Realizacja różnorodnych 
zajęć profilaktycznych 
i psychoedukacyjnych. 
 

37.9% badanych 
uczniów nie jest 
zadowolonych ze szkoły. 
47.6% badanych 

Diagnoza  
i rozwiązywanie sytuacji 
problemowych. 
 



uczniów jest 
zadowolonych z oferty 
zajęć dodatkowych  
w szkole. 
 
77.4% badanych 
uczniów deklaruje, iż 
czuje się w szkole 
bezpiecznie. 
 
91.1% badanych 
uczniów pozytywnie 
ocenia swoje kontakty 
z innymi uczniami. 
 
15.3% badanych 
uczniów twierdzi, że  
w szkole nie występuję 
zjawisko agresji i/lub 
przemocy, zaś 45.2% nie 
wie czy w szkole 
występują takowe 
zjawiska. 
 
91.1% badanych 
uczniów jest 
zadowolonych ze swoich 
kontaktów  
z nauczycielami. 
 
72.6% badanych 
uczniów deklaruje, iż nie 

Wspieranie uczniów 
w rozwoju i budowanie 
dobrych relacji. 

uczniów nie jest 
zadowolonych z ofert 
zajęć dodatkowych  
w szkole. 
 
39.5% badanych 
uczniów deklaruje, iż nie 
czuje się w szkole 
bezpiecznie. 
 
16.9% badanych 
uczniów negatywnie 
ocenia swoje kontakty 
z innymi uczniami. 
 
49.2% badanych 
uczniów uważa, że na 
terenie szkoły występuję 
agresja i/lub przemoc. 
 
26.6% uczniów nie jest 
zadowolonych ze swoich 
kontaktów 
z nauczycielami. 
 
21% badanych uczniów 
deklaruje, iż używa 
w szkole telefonów 
komórkowych w innym 
celu niż nauka. 
 

Budowanie pozytywnej 
atmosfery w szkole. 
 
Zapewnienie możliwości 
realizacji zajęć 
adekwatnych do potrzeb 
uczniów. 
 
Współpraca nauczycieli  
z rodzicami. 
 
Zapewnienie uczniom 
bezpieczeństwa na 
terenie szkoły. 
 
 



używa w szkole 
telefonów komórkowych. 
 

Czynniki indywidualne 54% badanych uczniów 
twierdzi, iż nie używa 
wulgaryzmów. 
 
92.7% badanych 
uczniów deklaruje, że nie 
opuszcza zajęć szkolnych 
bez zgody i wiedzy 
rodziców i nauczycieli. 
 
Za najważniejsze 
wartości w życiu badani 
uczniowie uznali: być 
szczęśliwym (78.2%), 
być dobry i godnym 
zaufania człowiekiem 
(67.7%), osiągać sukcesy 
(59.7%), mieć dobry 
zawód (52.4%), pomagać 
innym (50%), dobrze 
zarabiać (47.6%), dobrze 
się uczyć i mieć dobre 
oceny (44.4%). 
 
Najczęstsze formy 
spędzania wolnego czasu 
przez badanych uczniów 
to: spotykanie się ze 
znajomymi (66.1%), 

Rozpoznanie potrzeb  
i potencjału 
indywidualnego uczniów 
– budowanie 
pozytywnych relacji, 
dobrego klimatu 
społecznego, oferty 
edukacyjnej, 
wychowawczej  
i profilaktycznej. 

41.1% badanych 
uczniów przyznaje, że 
posługuje się wulgarnym 
słownictwem. 
 
7.3% badanych uczniów 
deklaruje, iż zdarza im 
się wagarować. 
 
61.3% badanych 
uczniów deklaruje, że 
najważniejsza w życiu 
jest dobra zabawa,  
a 48.4% uważa za 
wartość dużo wolnego 
czasu na rozrywkę. 
 
60.5% badanych 
uczniów spędza wolny 
czas grając w gry 
komputerowe lub 
korzystając z telefonu,  
a  49.2% deklaruje, iż 
spędza czas wolny poza 
domem. 
 

Podejmowanie działań 
wynikających  
z programu 
wychowawczo – 
profilaktycznego. 
 
 



spędzanie czasu 
wspólnie z rodziną 
(58.1%), odpoczynek 
(53.2%), aktywne 
spędzanie czasu na 
świeżym powietrzu 
(52.4%), sport (51.6%). 
 
 

 


