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Diagnoza 

potrzeb i problemów występujących w społeczności PSM I st. 

w Kamieniu Pomorskim, skierowana do uczniów, nauczycieli 

i rodziców: 

Jako narzędzia oceny rodzaju i poziomu zagrożeń, poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów 

oraz poziomu zapewnianego bezpieczeństwa przez szkołę przyjęto ankietę. W badaniu udział 

wzięło 57 respondentów, wśród nich uczniowie stanowili 43,84% (32 osób) , rodzice 21,92% 

(16 osób) i nauczyciele 75% ( 9 osób).  

Wyniki ankiety przeprowadzonej na grupie uczniów: 

1. 100% ankietowanych uczniów czuje się w szkole bezpiecznie,  

 

2. Czas korzystania przez uczniów  internetu: 

 

46,88% - do 30 minut dziennie 

46,88% - 1-2h dziennie 

15,63%  -więcej niż 2h dziennie. 

 

3. 96,87%  badanych czuje się akceptowanymi i szanowanymi przez rówieśników 

3,12% badanych (1 uczeń) stwierdził, że koledzy w szkole nie są zbyt mili. 

 

Wynikii z ankiety przeprowadzonej na grupie rodziców:  

 

1. Czas spędzony przez dziecko na korzystanie z urządzeń elektronicznych 

43,75% do  30 minut/ dobę 

43,75% 1-2h/ dobę 

12,5%  więcej niż 2h/ dobę. 

 

2. Kontrola nad treściami, z jakich korzysta dziecko w cyberprzestrzeni 

93,75% - mają kontrolę 

6,25% - brak kontroli.  

 

3. Poziom zapewnienia bezpieczeństwa przez szkołę: 

62,5% - bardzo dobry 

37,5% - dobry. 

 

 



Zał. nr 1 do Programu wychowawczo-profilaktycznego PSM I st. w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 stycznia 2018 r. 

2 
 

 

Wyniki z ankiety przeprowadzonej na grupie nauczycieli: 

 

1. Dostrzeganie zmian w zachowaniu uczniów wynikających ze spędzania znacznych 

ilości czasu przed ekranem sprzętów elektronicznych, a trudnościami z koncentracją, 

skupieniem, logicznym myśleniem: 

 

55,56%- spędzanie znacznych ilości czasu przed ekranem różnego rodzaju sprzętów 

elektronicznych powoduje trudności z zapamiętywaniem, koncentracją, myśleniem 

abstrakcyjnym 

44,44%- nie widzi związku pomiędzy trudnościami z koncentracją, logicznym 

myśleniem a spędzaniem znacznych ilości czasu przed ekranem sprzętów 

elektornicznych. 

 

2. Ocena poziomu zapewnienia przez szkołę bezpieczeństwa: 

77,78% - bardzo dobra 

22,22% - dobra. 

 

3. Dostrzeganie zagrożeń na terenie szkoły, mogących mieć negatywny wpływ na 

zdrowie psychiczne i fizyczne uczniów: 

 100% nie zauważa zagrożeń. 

 

Wnioski z diagnozy:  

 

Wszyscy respondenci (uczniowie, nauczyciele, rodzice) wysoko ocenili poziom 

zapewnianego uczniom przez szkołę bezpieczeństwa. Mała rozbieżność  wyników 

ankiet rodziców i uczniów w zakresie pytania dotyczącego czasu korzystania przez 

uczniów z urządzeń elektronicznych i internetu wskazuje na kontrolowanie przez 

rodziców czasu spędzanego przez dziecko na korzystaniu z ww. urządzeń,  jednak 

12,5% rodziców przyznało, że nie kontroluje treści z jakich korzysta dziecko                                    

w cyberprzestrzeni.  Zadawalająca jest również odpowiedż uczniów na pytanie 

dotyczące ich poczucia akceptacji i szacunku przez rówieśników, bowiem aż 96,87% 

ankietowanych czuje się bardzo dobrze w grupie kolegów i koleżanek szkolnych. 

Pomimo pozytywnych wyników nie należy lekceważyc w działaniach wychowawczo-

profilaktycznych szkoły głosu jednego ucznia (3,12%), który stwierdził, że koledzy                   

w szkole nie są dla niego zbyt mili.  Kontrowersję może wzbudzać odpowiedź 44,44% 

ankietowanych nauczycieli, którzy nie dostrzegają negatywnego wpływu korzystania 

przez dzieci w  znacznych ilościach czasu ze sprzętów elektronicznych  na ich 

koncentrację i zdrowie.  
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Rekomendacje do programu: 

Zaleca się: 

1.  Zachęć i motywować rodziców i uczniów do poszukiwania bardziej kreatywnych form 

spędzania wolnego czasu, innych niż nadmierne korzystanie ze sprzętu 

elektronicznego.  

2. Ująć  w programie realizację zadań w zakresie zagrożeń wynikających  z korzystania 

przez dzieci bez kontroli rodzicielskiej z cyberprzestrzeni. 

3. Rozszerzyć współprace z fachowcami w dziedzinie zgrożeń wynikających z korzystania                             

z internetu, komputera, telefonu itp. 
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