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DIAGNOZA 

w roku szkolnym 2022/23 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Krasnymstawie 

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: 

      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.  

 

Skład Zespołu : 

1. p. Magdalena Grzesiak-Sobiś – przewodnicząca, psycholog szkolny. 

2. p. Beata Sagan – członek, pedagog szkolny. 

3. p. Lidia Jurkiewicz – członek, wicedyrektor. 

 

Diagnozę przeprowadzono przy użyciu następujących  metod badawczych: ankiety  

dla uczniów, rozmowy z uczniami, nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, analizy potrzeb  

w zakresie świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 

W bieżącym roku szkolnym przeprowadzono wśród uczniów dwie ankiety dotyczące:  

- poczucia bezpieczeństwa w szkole, 

-  zagrożeń i czynników chroniących młodzież  przed zachowaniami ryzykownymi. 

 

Program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb  

i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

• podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, 

• wyników diagnozy stanu bezpieczeństwa w szkole, 
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• wyników diagnozy zagrożeń i czynników chroniących młodzież  przed zachowaniami 

ryzykownymi, 

• wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,  

• wniosków i analiz z pracy zespołów klasowych i zespołu wychowawczego, 

• wniosków i spostrzeżeń nauczycieli, uczniów i rodziców. 

 

W bieżącym roku szkolnym przeprowadzono wśród uczniów klas IV-VIII sp i klas I-III br dwie 

ankiety dotyczące:  

- poczucia bezpieczeństwa w szkole, 

-  zagrożeń i czynników chroniących dzieci i młodzież przed zachowaniami ryzykownymi. 

 

Z diagnozy wynikają moce i słabe strony sytuacji wychowawczo-profilaktycznej  

w szkole. 

 

Mocne strony:  

-uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i deklarują, że lubią szkołę  

-nauczyciele regularnie dyżurują podczas przerw,  

-w szkole reaguje się na przejawy przemocy i agresji (wobec agresywnych uczniów wyciągane  

są konsekwencje), 

-nauczyciele właściwie spełniają swoje obowiązki oraz zapoznają uczniów i rodziców  

z dokumentacją szkolną,  

-w szkole realizuje się program wychowawczo – profilaktyczny,  

- w szkole kształtuje się postawy społeczne, 

- w szkole przygotowuje się uczniów do samodzielnego życia na miarę ich możliwości, nabycia 

poczucia odpowiedzialności, tolerancji i poszanowania mienia,  

- uczniowie znają zasady obowiązujące w szkole i w zdecydowanej większości przestrzegają ich, 

- nauczyciele i specjaliści interesują się problemami uczniów oraz dążą do rozpoznawania  

i zapobiegania niewłaściwym zachowaniom, właściwie i adekwatnie udzielają pomocy,  

- uczniowie mają zaufanie do nauczycieli i zwracają się do nich w trudnych sytuacjach, 

- większość uczniów jest pozytywnie nastawiona do szkoły i grupy rówieśniczej, 

- w szkole rozwija się samorządność uczniowska. 
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Słabe strony:  

- uczniowie dużo czasu spędzają grając w gry komputerowe i korzystając z mediów 

społecznościowych (ponad 44% uczniów), 

- część uczniów sięga po papierosy (22% ankietowanych), łatwość dostępu do papierosów (33%) 

- obniżona frekwencja na zajęciach (44% uczniów przyznaje się, że bez powodu opuszcza lekcje), 

- około 30% uczniów za niebezpieczne miejsca w szkole uważa korytarze i świetlice, 

- niechęć do udziału w zajęciach dodatkowych, rozwijających zainteresowania, 

- przypadki złego zachowania uczniów, agresji fizycznej i przypadki przemocy słownej 

(wyzywanie 59%, wyśmiewanie 38%, popychanie 35%, bicie 32%, ciągniecie za włosy 30%) 

- niedostateczna współpraca  rodziców ze szkołą w celu rozwiązania problemów wychowawczych, 

 

Z diagnozy sytuacji wynika, że problemami dzieci i młodzieży naszej szkoły  

są trudności w samodzielnym funkcjonowaniu: mała zaradność, kłopot z utrzymaniem 

higieny osobistej, nieumiejętność właściwego nawiązywania i podtrzymywania kontaktów 

rówieśniczych. U uczniów występują zaburzenia zachowania, w tym agresja słowna  

i fizyczna, które nie zawsze są wynikiem demoralizacji, ale wynikają głównie ze specyfiki 

zaburzeń towarzyszących niepełnosprawności intelektualnej. Ponadto problemy zdrowotne 

oraz obniżony poziom samokontroli mogą prowadzić do zwiększenia zachowań ryzykownych 

m.in. palenia papierosów i nadużywania nowoczesnych technologii informacyjnych  

i komunikacyjnych, a także zwiększają ryzyko chorób cywilizacyjnych, w tym nadwagi  

i otyłości. 

 

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 szkole oraz internacie; 

4) wsparcie ze strony nauczycieli i specjalistów szkolnych: pedagoga, psychologa, 

logopedów i innych oraz pielęgniarki szkolnej; 

5)  większość uczniów odczuwa wsparcie i pomoc ze strony nauczycieli 

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

hierarchii wartości; 

7)  w przeważającej większości uczniowie mają dobry kontakt ze swoimi 

wychowawcami, dobrze czują się w szkole i w klasie; 
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8)  duża grupa dzieci ma pozytywne nastawienie wobec szkoły i nauki; 

9) 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) 

10) szkoła jest zadbana, czysta, posiada korzystną lokalizację - jest odizolowana  

od otoczenia zielenią i ogrodzeniem; 

11) 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; 

 

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:   

 

a) mają problemy z regularnym uczęszczaniem do szkoły,  

b) są zaniedbani wychowawczo i opiekuńczo,  

c) łamią społeczne normy i zasady zachowań; 

d) mają trudności z radzeniem sobie z emocjami, 

 

4) część rodziców przejawia niedostateczne zainteresowanie sprawami dotyczącymi ich 

dzieci. 

 

 

Rekomendacje wynikające z diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku 

szkolnym:: 

1. Upowszechniać wśród młodzieży i rodziców znajomość Programu Wychowawczo– 

Profilaktycznego Szkoły i innych dokumentów szkolnych.  

2.  Konsultować z uczniami i rodzicami potrzeby wychowawcze klasy, uwzględniać  

je w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym klasy i szkoły.  

3. Monitorować i prowadzić działania profilaktyczne wobec problemu uzależnień od nikotyny, 

alkoholu i narkotyków. 

4. Promować właściwe postawy uczniów. 

5. Promować postawy patriotyczne i obywatelskie 

6. Promować zdrowy styl życia. 



5 

 

7. Motywować uczniów do poprawy wyników nauczania i frekwencji. 

8. Zachęcać do rozwoju własnych talentów, zainteresowań, hobby. 

 

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, 

b) podejmowanie działań integrujących zespół klasowy, np. obchody 

urodzin, aktywne przerwy śródlekcyjne, 

c) organizowanie częstych wyjść klasowych. 


