
DIAGNOZA DO PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO  

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

Diagnoza do programu Wychowawczo-Profilaktycznego została opracowana w oparciu o wyniki z 

następujących źródeł  

1. Ankieta o bezpieczeństwie dla uczniów 

2. Ankieta dotycząca potrzeb i atmosfery w szkole (uczniowie i rodzice) 

3. Analiza sytuacji wychowawczej 

4. Konsultacja z rodzicami uczniów  

5. Opinie dyrekcji, nauczycieli pedagoga i psychologa szkolnego  (obserwacja, rozmowy 

indywidualne) 

6. Badania socjometryczne w wybranych klasach 

7. Analiza dokumentacji uczestnictwa w realizowanych wśród społeczności szkolnej programów 

profilaktyczno - wychowawczych 

 Wyniki ankiety o bezpieczeństwie przeprowadzonej wśród uczniów pozwala 

na sformułowanie następujących wniosków: 

 Zdecydowana większość dzieci czuje się w szkole bezpiecznie (86%). Niepokój pozostałej 

części dzieci może wynikać z faktu, że niektórzy uczniowie przejawiają trudności adaptacyjne, 

emocjonalne, trudności w relacjach interpersonalnych oraz okresową destabilizację 

emocjonalną związaną z sytuacjami życia spoza szkoły. Takie problemy przekładają się na 

funkcjonowanie szkolne. 

 Uczniowie  potrafią rozróżniać zachowania agresywne i zauważać je. Zdaniem uczniów  

zachowanie agresywne dziecka zależą od stylu wychowania przez rodziców i zasad 

obowiązujących w środowisku, oraz brak konsekwencji ze strony dorosłych. Zdaniem dzieci, 

zachowania takie są często skutkiem zazdrości, trudności w radzeniu sobie z emocjami i 

braku konstruktywnych sposobów rozwiązania sytuacji  w czasie przeżywania negatywnych 

uczuć. 

 Uczniowie wskazują na zachowania agresywna jakie zdarzają się w szkole między uczniami. 

Do najczęściej wymienianych należą: wyśmiewanie, wykluczenie z grupy, popychanie, 

szarpanie. 

 Uczniowie wiedzą, ze w sytuacji gdy spotyka ich przykrość, powinni poinformować najbliższą 

osobę dorosłą  np.: nauczycie na dyżurze, wychowawcę, psychologa, pedagoga, rodzica, 

koleżankę czy kolegę. Świadczy to o gotowości do szukania pomocy i doświadczenia , że taką 

pomoc otrzymali (tak wynika z przeprowadzonej ankiety). Uczniowie deklarują, że ta pomoc 

jest dostępna i efektywna. 



 Uczniowie uważają, że działaniami  chroniącymi przed występowaniem zachowań 

agresywnych i dyskryminujących na terenie szkoły są: „zajęcia o agresji”, pogadanki 

z psychologiem i pedagogiem, dyżury nauczycieli i dotkliwe kary (konsekwencje). 

 Wyniki ankiety dotyczącej potrzeb i atmosfery w szkole dla uczniów pozwalają 

na sformułowanie następujących wniosków: 

 Większość uczniów (72%) lubi chodzić do szkoły, a uczniowie, którzy nie lubią chodzić 

wskazują na zmienne niezależne od szkoły („nie chce mi się rano wstawać,”, „nie lubię się 

uczyć”, „wolę zostać w domu”,  „większość rzeczy mi się nie przyda”, „są prace domowe”). 

 Większość dzieci (93%) nawiązuje pozytywne relacje rówieśnicze, ma przyjaciela w szkole. 

 Uczniowie (96 % badanych) deklarują, że odrabiają pracę domową, co świadczy o właściwym 

stosunku do obowiązków szkolnych. 

 W konkursy na terenie szkoły angażuje się71 % ankietowanych. 

 Uczniowie mają różnorodne zainteresowania: językowe, plastyczne, sportowe, taneczne, 

przedmiotowe. 

 Wyniki ankiety dotyczącej potrzeb i atmosfery w szkole dla rodziców pozwalają 

na sformułowanie następujących wniosków: 

 Wszyscy badani rodzice są zadowoleni z wyboru szkoły dla swojego dziecka, a 95 % rodziców 

deklaruje, że ich dzieci lubią chodzić do szkoły. 

 Większości rodziców (71%) najbardziej odpowiada kontakt z wychowawcą na zebraniu, część 

rodziców preferuje też indywidualne spotkania, kontakt telefoniczny i e-meil (wszystkie te 

formy kontaktu są dla rodziców dostępne). 

 Rodzice oczekują, że szkoła  będzie przede wszystkim rozwijać wiedzę i zapewniać dzieciom 

bezpieczeństwo (83%), a także rozwijać umiejętności społeczne (54%), organizować zajęcia 

pozalekcyjne (29%), stwarzać możliwość kontaktów towarzyskich (7%). 

 26% ankietowanych rodziców ma gotowość czynnie zaangażować się w życie szkoły. 

 Ankietowani rodzice  chcieliby aby  na terenie szkoły: organizować jak najwięcej zajęć 

pozalekcyjnych, czuwać nad bezpieczeństwem dzieci, informować rodziców, jak coś się z 

dzieckiem dzieje, oceniać sprawiedliwie, uczyć empatii, organizować dodatkowe lekcje 

języka, przeciwdziałać przemocy i agresji,  rozwijać indywidualne możliwości dziecka, 

prowadzić konsultacje dla uczniów i indywidualne spotkania z nauczycielem. Wprowadzić 

szafki dla uczniów na książki. 

 Wnioski z konsultacja z rodzicami podczas zebrania we wszystkich klasach dotyczące 

proponowanych zmian w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym pozwalają  stwierdzić  że: 



 Rodzice uważają, że cele, zadania i formy realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

są adekwatne do potrzeb szkoły, kompletne, wielopłaszczyznowe i skuteczne, nie widzą 

potrzeby wprowadzania zmian w Programie. 

 Należy  kontynuować zadania zawarte w obowiązującym Programie Wychowawczo -

Profilaktycznym.   

 Zebrane dane dają nam możliwość przeprowadzenia diagnozy w zakresie czynników 

chroniących i czynników ryzyka. 

Analiza czynników  chroniących w naszej szkole: 

 Rozwijanie duchowości  i wrażliwość  podczas lekcji języka polskiego, religii (97%), etyki 

(100% społeczności) . Uczniowie poznają wzorce postępowania, uświadamiają sobie korzyści 

i straty z podejmowanych w życiu wyborów, kształtują własne postawy moralne adekwatne 

do wieku. Wpływa to na kształtowanie marzeń życiowych, planów i kontroli własnych 

zachowań oraz wytrwałość i motywację. W naszej szkole czynnik ten wzmacniany jest 

poprzez uroczystości promujące wartości uniwersalne organizowane dla całej społeczności 

szkolnej. 

 Wielu uczniów realizuje swoje zdolności adekwatnie do możliwości. W naszej szkole 

dostrzegamy zdolności, kreatywność i gotowość uczenia się. Uczniowie (12 osób) realizują  

Indywidualny Program Nauki w danych dziedzinach, wielu uczniów bierze udział 

w konkursach, sukcesy uczniów są prezentowane min. na gali Nasi Najlepsi. Takie sukcesy 

wpływają motywująco na całą społeczność szkolną, podnoszą świadomość i dają poczucie, 

że każdy z nas może być w czymś dobry. 

 Uczniowie dobrze radzą sobie w relacjach rówieśniczych (97% ma na terenie szkoły 

przyjaciela), w większości potrafią konstruktywnie rozwiązywać problemy. W razie potrzeby 

wiedzą do kogo mają zwrócić się o pomoc. Lubią chodzić do szkoły i mają świadomość, 

obowiązku odrabiania lekcji, tylko niewielki odsetek uczniów 3% przejawia trudności 

adaptacyjne.  

 Prawie wszyscy  uczniowie (99%) dbają o zdrowy styl życia: uczestniczą w lekcjach w-f, 

korzystają z programów „Owoce, mleko w szkole. 

 Uczniowie chętnie biorą udział w akcjach na terenie szkoły, angażują się w imprezy na rzecz 

społeczności szkolnej, są optymistyczni i radośni. 

 83% rodzin uczniów wychowuje się w rodzinach pełnych. 

Analiza czynników  ryzyka wskazuje, że: 

 W szkole uczy się 39 uczniów niepełnosprawnych. Zasobami szkoły zmniejszającymi ryzyko 

wystąpienie nieprawidłowości w funkcjonowaniu są: istnienie klas integracyjnych, obecność 

nauczyciela wspomagającego, dostosowana infrastruktura (podjazdy, łazienki, winda), 

zatrudnieni specjaliści (rewalidatorzy, logopedzi, surdo i tyflologopedzi, psycholog i pedagog), 



zajęcia dodatkowe (rewalidacja, logopedia,  rehabilitacja), specjalistyczne pomoce 

dydaktyczne.  

 Uczniowie z trudnościami w nauce (11%) objęci są PPP w ramach której organizowane 

są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedia i zajęcia dydaktyczno wyrównawcze. 

 W 5 rodzinach toczy się procedura Niebieskiej Karty – zasobem szkoły jest to, że w szkole 

zatrudniony jest psycholog/pedagog  współpracujący z rodziną, wieloletnia współpraca 

z instytucjami wspierającymi rodzinę (Sąd, asystent rodziny, MOPS, PCPR). 

 7% rodzin ma trudną sytuacja materialną - zasobem szkoły jest możliwość przyznania dla 

dzieci bezpłatnych obiadów (korzystając z Uchwały Rady Miasta Puławy), współpraca 

z Fundacją Agape i kierowanie tam osób potrzebujących. 

 W szkole uczą się dzieci z rodzin mieszanych etnicznie (dzieci mają organizowane  zajęcia 

dodatkowe z języka polskiego) 

 nie odnotowano osób eksperymentujących z używkami 

Rekomendacje: 

1. Dbać o dobre relacje między uczniami, otoczyć szczególną opieka uczniów z trudnościami w 

funkcjonowaniu społecznym np.: integracja uczniów, treningi umiejętności społecznych, 

dostarczanie indywidualnego wsparcia, udzielanie adekwatnej pomocy PPP. 

2. Organizować  imprezy  pozwalające  doświadczać pozytywnych emocji w grupie rówieśniczej, 

wzmacniać postawy promujące wartości uniwersalne np.: szacunek, odpowiedzialność, 

honor (wychowanie patriotyczne, celebrowanie uroczystości promujących wartości 

uniwersalne). 

3. Dostarczać  uczniom wiedzy na temat emocji i radzenia sobie z nimi w codziennym życiu. 

4. Organizować  zajęcia o charakterze wychowawczo - profilaktycznym. 

5. Odwoływać się do zasad i regulaminów, działać zgodnie z procedurami (istnienie ram 

obowiązujących zachowań sprawia że świat dziecka jest przewidywalny i bezpieczny). 

6. Wzmacniać zachowania pozytywne, doceniać drobne sukcesy, angażować dzieci w konkursy z 

różnych dziedzin (adekwatnie do możliwości). 

7. Udzielać PPP adekwatnie do potrzeb. 

 


