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DIAGNOZA 

w roku szkolnym 2021/22 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Krasnymstawie 

 

Skład Zespołu : 

1. p. Beata Sagan – przewodnicząca, pedagog szkolny. 

2. p. Magdalena Grzesiak-Sobiś – członek, psycholog szkolny. 

3. p. Lidia Jurkiewicz – członek, wicedyrektor 

 

We wrześniu bieżącego roku szkolnego Zespół przeprowadził diagnozę, która obejmowała 

następujące obszary: 

1. Diagnoza występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów,   w 

tym czynników chroniących i czynników ryzyka,  ze szczególnym uwzględnieniem 

zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. 

 

2. Analiza i ocena istotności ryzyka zagrożenia zakażeniem i rozprzestrzeniania się 

Covid-19 pod kątem przygotowania szkoły do bezpiecznego realizowania procesu 

nauki i wychowania 

 

 

3. Diagnoza relacji rówieśniczych zespole klasowym i szkolnym mająca na celu 

rozpoznanie relacji rówieśniczych i wprowadzenie do programu wychowawczo – 

profilaktycznego działań w celu zintegrowania zespołów uczniowskich, 

organizowanie wsparcia koleżeńskiego, pomocy koleżeńskiej, odbudowanie relacji, 

wzmocnienie wspólnoty jaką jest klasa/szkoła. 

 

 

I. Podstawy  prawne do przeprowadzenia diagnozy: 

 

  Konieczność przeprowadzenia diagnozy występujących w środowisku szkolnym potrzeb 

rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych została 

wskazana w § 6 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu                           

i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U.  

z 2015 r. poz. 1249 ze zm. w 2018 r. poz. 214) oraz w zmienionym od 1 września 2019 r. art. 

26 ustawy – Prawo oświatowe. Zgodnie z brzmieniem art. 26: 

      „Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, realizują 

program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:  
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1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz  

2)treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i 

rodziców.  

     2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników 

corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych 

uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem 

zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz 

nowych substancji psychoaktywnych.  

3. Diagnozę, o której mowa w ust. 2, przeprowadza dyrektor szkoły lub placówki albo 

upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki.  

    4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do przedszkoli, szkół dla dorosłych, branżowych szkół 

II stopnia, szkół policealnych i policealnych szkół artystycznych.” 

 

 

II. Metody badawcze: 

 

Diagnozę przeprowadzono przy użyciu następujących metod badawczych: 

1.Metoda analizy poniższych dokumentów:  

1) raportu z diagnozy powyższej problematyki z poprzednich lat szkolnych; 

2) sprawozdań wychowawców klas o sytuacji wychowawczej po zakończeniu roku 

szkolnego 2020/2021; 

3) sprawozdanie z pracy pedagoga i psychologa szkolnego  

4) analizy potrzeb w zakresie świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej –

aktualnych orzeczeń ppp oraz wniosków uprawnionych podmiotów do objęcia ucznia 

pomocą pp  

5) analizy Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Krasnymstawie na lata 

2021-25 

 

 

2.Metody dialogowe – rozmowy z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i uczniami 

prowadzone przez psychologa i pedagoga szkolnego.  

3.Metoda ankietowa – analiza ankiety „Relacje rówieśnicze w zespole klasowym/szkole” 

 

 

III. Plan pracy Zespołu d.s. zmian w Programie wychowawczo - profilaktycznym 

 

Przebieg prac zespołu ewaluacyjnego:  

1. Diagnoza środowiska szkolnego na podstawie analizy dokumentacji szkolnej, 

wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora Szkoły, 

wniosków i analiz z pracy zespołów przedmiotowych i wychowawczych, rozmów  

z nauczycielami, uczniami i rodzicami.  

 

2. Analiza Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Krasnymstawie. 
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3. Dokonanie analizy informacji o potrzebach uczniów i rodziców po powrocie do szkoły 

od wychowawców. 

 

4. Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety on-line wśród uczniów z lekką 

niepełnosprawnością intelektualną z klas 6-8 szkoły podstawowej i 1-3 szkoły 

branżowej pt. „Relacje rówieśnicze w zespole klasowym”  

 

5. Wypracowanie zaleceń do działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej 

oraz profilaktycznej, które należy wykorzystać do aktualizacji szkolnego Programu 

Wychowawczo–Profilaktycznego  

 

 

IV.  Analiza pozyskanych informacji w trakcie diagnozy  

 

Sytuacja rodzinna:  

 

Zdecydowana większość uczniów naszej szkoły mieszka z obojgiem rodziców. W rodzinach 

niepełnych wychowuje się część uczniów. Nieliczni uczniowie mieszkają z kimś z dalszej 

rodziny, np. z babcią lub w ośrodkach opieki instytucjonalnej (dom dziecka).Część uczniów 

wychowuje się w rodzinach niewydolnych wychowawczo lub objętych nadzorem 

kuratoryjnym. W ciągu ostatniego roku szkolnego niektórzy uczniowie mieli osobiste 

doświadczenia związane z wyjazdem zarobkowym za granicę przynajmniej jednego  

z rodziców. 

Znaczna większość rodziców określa sytuację materialną swojej rodziny jako dobrą. 

Postrzeganie położenia materialnego swojej rodziny w bardzo dużym stopniu zależy od 

sytuacji rodzinnej – wyraźnie lepiej niż inni oceniają ją uczniowie mieszkający z obojgiem 

rodziców. Istotne znaczenie w tym kontekście odgrywa również wykształcenie rodziców. 

Generalnie, im lepiej wykształceni rodzice, tym większe zadowolenie z warunków 

materialnych rodziny.  

 

Diagnoza środowiska szkolnego: 

 

Informacje zebrane przy pomocy określonych wyżej narzędzi diagnostycznych pozwoliły 

sformułować następujące wnioski dotyczące naszego środowiska szkolnego:  

1) rodzice nie dostrzegają w otoczeniu swoich dzieci sytuacji zagrażających ich zdrowiu 

związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych 

substancji psychoaktywnych; 

 

2) prawie wszyscy rodzice deklarują, że rozmawiają ze swymi dziećmi na temat szkodliwości 

zażywania w/w substancji; 
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3) duża grupa uczniów uważa, że posiada odpowiednią wiedzę dotyczącą uzależnienia od 

narkotyków i skutków ich zażywania. Część rodziców oczekuje zintensyfikowania działań 

dotyczących profilaktyki uzależnień;  

 

4) szkoła nie jest postrzegana jako miejsce, gdzie można mieć łatwy dostęp do narkotyków 

czy innych szkodliwych substancji;   

 

5) uczniowie nie zgłaszają występowania w szkole problemu narkomanii, alkoholizmu. 

Pojedyncze osoby zwróciły uwagę na palenie papierosów przez uczniów w okolicy szkoły; 

 

6) rodzice i uczniowie postrzegają szkołę jako miejsce bezpieczne. Takie zdanie ma                          

ponad 95% uczniów i znaczna większość rodziców. Wysoki stopień poczucia 

bezpieczeństwa zgłaszają także nauczyciele; 

 

7) prawie wszyscy uczniowie i rodzice stwierdzają, że podejmowane przez szkołę działania                

w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem są skuteczne i bardzo potrzebne (monitoring, 

dozór wewnętrzny nad osobami wchodzącymi do budynku szkolnego, dyżury nauczycieli); 

 

8) w Szkole zdarzają się akty agresji – 30% uczniów przyznaje, że było świadkiem agresji lub 

przemocy w Szkole. Zjawiska przemocy lub agresji dotyczyły cyberprzemocy, przemocy 

werbalnej (przeklinanie), wyśmiewania, popychania się, bicia się. 

 

9) nie zdarzyły się skargi na nauczycieli lub pracowników o braku przestrzegania godności 

uczniów;  

 

10) 17% uczniów w szkole czuje się izolowana przez rówieśników, odrzucona                                      

i nieakceptowana przez kolegów lub koleżanki. Tylko 4,5% przyznało, że niechętnie 

uczęszcza do szkoły. Około 30%  uczniów na pytanie, czy chętnie spędzają czas w swojej 

szkole po lekcjach odpowiedziało, że nie lub zdecydowanie nie. 20% uczniów nie ma 

kolegów i koleżanek i że nie mają zaufania do osób, do których mogliby zwrócić się o 

pomoc;  

 

11) wszyscy nauczyciele reagują na przemoc uczniowską i prowadzą rozmowy wychowawcze 

z uczniami na temat agresji; 

 

12) 12% uczniów zgłaszało w ankiecie poczucie osamotnienia, zły stan psychiczny związany  

z izolacją, osamotnienie,  

 

Analiza przestrzegania przez uczniów, rodziców i pracowników obowiązujących  

w SOSW procedur mających na celu zmniejszenie ryzyka zakażeniem covid-19. 

 

Większa część uczniów, rodziców i pracowników ośrodka przestrzega procedur 

obowiązujących  w ramach zmniejszenia ryzyka zakażeniem covid-19. 

 

 



5 

 

Wnioski z analizy danych: 

  

Mając na uwadze przytoczone powyżej dane, a także analizę dokumentacji, rozmów itp. 

można wyodrębnić główne czynniki ryzyka i czynniki chroniące dotyczące naszego 

środowiska szkolnego. 

Do czynników chroniących możemy zaliczyć: 

1)  wysoki stopień poczucia bezpieczeństwa deklarowane przez nauczycieli, rodziców                    

i uczniów; 

2)  szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych; 

3)  otoczenie opieką dzieci w czasie pozalekcyjnym w świetlicy szkolnej oraz internacie; 

4)  wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzięki rozbudowanemu monitoringowi 

wizyjnemu oraz możliwości konsultacji z nauczycielami i specjalistami w godzinach 

popołudniowych w sytuacjach kryzysowych w okresie zawieszenia zajęć; 

5)  wsparcie ze strony specjalistów szkolnych: pedagoga, psychologa, logopedów  

i innych specjalistów oraz pielęgniarki szkolnej, w tym w trakcie edukacji zdalnej; 

6)  większość uczniów odczuwa wsparcie i pomoc ze strony swoich 

rodziców/opiekunów; 

7)  dla zdecydowanej większości uczniów rodzina zajmuje czołowe miejsce w ich 

hierarchii wartości; 

8)  w przeważającej większości uczniowie mają dobry kontakt ze swoimi 

wychowawcami, dobrze czują się w szkole i w klasie; 

9)  duża grupa dzieci ma pozytywne nastawienie wobec Szkoły i nauki; 

10) nasi uczniowie i ich rodzice wykazują dużą wrażliwość społeczną, angażując się                                        

w organizowane w Szkole akcje charytatywne,  

11)  Szkoła zdecydowanie nie akceptuje przemocy, stara się ją wyeliminować reagując na 

jej przejawy, przestrzegając procedur, podejmując różnorodne działania  

w ramach realizowanych projektów i akcji (np. m.in. Bądź kumplem) 

12) Szkoła jest zadbana, czysta, posiada korzystną lokalizację - jest odizolowana  

od otoczenia zielenią i ogrodzeniem; 

13) zdecydowana większość uczniów deklaruje udział w praktykach religijnych.  

 

Czynniki ryzyka w naszym środowisku:  

1) duża grupa uczniów naszej Szkoły ma swobodny, niekontrolowany dostęp  

do cyberprzestrzeni w domu rodzinnym; 

 

2) u  grupy uczniów naszej szkoły pojawiają się:  

a) niska motywacja do nauki, 

b) różne problemy rodzinne,  

c) niska samoocena i brak wiary we własne siły; 

  

3) niektórzy uczniowie:   

 



6 

 

a) mają problemy z regularnym uczęszczaniem do Szkoły, logowaniem się  

na lekcje prowadzone online, 

b) borykają się z nadużywaniem alkoholu przez bliskich bądź przemocą  

w rodzinie,   

c) są zaniedbani wychowawczo i opiekuńczo przez rodziców,  

d) łamią społeczne normy i zasady zachowań; 

e) mają trudności z radzeniem sobie z emocjami, 

 

4) część rodziców przejawia niedostateczne zainteresowanie sprawami dotyczącymi ich 

dzieci. 

 

 

ZALECENIA I REKOMENDACJE: 

 

 

1. Zespół zaleca w ramach działalności stymulującej wzrost czynników chroniących: 

 

1) wzrost kompetencji emocjonalno - społecznych uczniów i wychowanków; 

2) zwiększenie poczucia przynależności do grupy; 

3) zwiększenie kompetencji w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, a także wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli                                      

i wychowawców; 

4) wzrost kompetencji wychowawczych rodziców; 

5) zwiększenie otwartości szkoły i placówki na współpracę z instytucjami i podmiotami, 

które mogą wspierać działania szkoły i placówki w środowisku. 

  

2. Zespół rekomenduje wprowadzenie do Programu wychowawczo-profilaktycznego poniżej 

tematyki:  

 

Cel szczegółowy: Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły  

i placówki 

 

Rekomendowane zadania:  

1. Umożliwienie zaspokojenia potrzeb społeczno-emocjonalnych uczniów i zapobieganie 

wykluczeniu edukacyjnemu i społecznemu uczniów 

 

a w rubryce działanie: 

- odbudowanie relacji koleżeńskich i reintegracja zespołów uczniowskich poprzez udział  

w imprezach, wycieczkach, grach, zabawach integracyjnych,  

-organizacja pomocy koleżeńskiej 

- organizacja zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne 

 



7 

 

2. Ochrona społeczności szkolnej przed zachorowaniem na  

Covid-19 i rozprzestrzenianiem się epidemii w środowisku szkolnym 

a w rubryce działanie: 

Przekazanie informacji uczniom o zagrożeniu biologicznym SARS-CoV-2, drogach 

rozprzestrzenia się wirusa, objawach choroby oraz skutków dla zdrowia- wykorzystanie 

pakietów edukacyjnych MEiN 

 

Szczegółowe omówienie obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa 

 

Przekazanie rodzicom drogą elektroniczną lub na zebraniach aktualnych komunikatów GIS, 

MEiN  z wytycznymi dotyczącymi postępowań w sytuacji zagrożenia pandemią 

 

Ograniczenie dostępu osobom z zewnątrz na teren budynku szkolnego 

 

Wyposażenie sal lekcyjnych, świetlicy, szatni przy salach gimnastycznych, pomieszczeń 

wejściowych, stołówki w środki dezynfekujące wraz  

z dołączonym komunikatem  

o obowiązku dezynfekcji rąk 

 

Udostępnianie informacji na stronie www szkoły oraz na drzwiach wejściowych  

o skuteczności szczepień profilaktycznych. 

 

Świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom podlegającym izolacji, 

będącym w stresie w związku z zachorowaniem członków rodziny na Covid-19, obawy przed 

zakażeniem 

 

Przeprowadzenie zajęć wychowawczych na temat ochrony wzroku w pracy  z monitorem, 

ergonomii stanowiska nauki, higieny  

w nauce zdalnej. 

 

 

 

Cel szczegółowy: Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez 

uczniów   i   wychowanków oraz profilaktyka uzależnień 

 

Rekomendowane zadania: 

 

1. Realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb 

indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, 

rekomendowanych przez Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii określonym 

w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii 

 

a w rubryce działanie: 

• Wspieranie uczniów ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją                                

i wykluczeniem społecznym. 
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• Prowadzenie działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

• Indywidualne rozmowy z uczniami na temat właściwych postaw wobec 

niebezpiecznych środków. 

• Zapewnienie uczniowi zaufanego miejsca, do którego może zgłosić się o pomoc. 

• Angażowanie uczniów w kółka zainteresowań, rozwój sprawności fizycznej na 

dodatkowych zajęciach. 

• upowszechnianie programów edukacyjnych i szkoleń rozwijających kompetencje 

wychowawcze rodziców; 

• realizacja edukacji zdrowotnej w szkołach i placówkach w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom (Pogadanki, lekcje wychowawcze, spotkania z pielęgniarką) 

• wdrażanie programów profilaktyki uzależnień z zakresu profilaktyki uniwersalnej, 

rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (Realizacja programu 

„Ars, czyli jak dbać o miłość” i „Myślę pozytywnie”) 

 
 

 

 

 

Rekomendacje dla kadry pedagogicznej szkół i placówek (Wypis z Wytycznych 

MEiN z dnia 17 maja 2021 r.): 

 

• Zintensyfikowanie działań podejmowanych przez wychowawców i pozostałych 

nauczycieli w celu rozpoznania potrzeb uczniów w zakresie budowania 

właściwych relacji społecznych w klasie. 

• Zintegrowanie działań profilaktycznych wynikających z programu profilaktyczno-

wychowawczego z działaniami przeciwdziałającymi COVID-19 i promującymi 

zdrowie. 

• Zwrócenie uwagi na eliminowanie lęku, poczucia zagrożenia spowodowanego 

nadmiernym obciążeniem związanym np. z przygotowywaniem się do 

sprawdzianów czy obawą przed porażką w grupie rówieśniczej. 

• Zaprojektowanie cyklu działań integrujących z uwzględnieniem propozycji 

zgłaszanych przez uczniów i rodziców, z możliwością włączenia w te działania 

psychologa, pedagoga, terapeutę. 

• Wzmocnienie roli wolontariatu szkolnego – organizacji samopomocy 

koleżeńskiej. 

 

Działania skierowane do uczniów: 

• Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów w zakresie wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego oraz podjęcie adekwatnych działań do 

zdiagnozowanych potrzeb. 

• Rozwijanie relacji interpersonalnych na poziomie nauczyciel – uczeń, uczeń – 

uczeń m.in. przez: 

a) częste kontakty i rozmowy nauczycieli/pedagogów z uczniami, uczniów 

z uczniami, objęcie wsparciem osób nieśmiałych i wycofanych, docenianie 

każdej aktywności, angażowanie do dodatkowych zadań, 
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b) podejmowanie działań integrujących zespół klasowy, np. obchody 

urodzin, aktywne przerwy śródlekcyjne, 

c) organizowanie częstych wyjść klasowych. 


